
ال دستور وال إعمار حتى إسقاط بشار!
هيئة التفاوض ال تمثلنا!

الثورة السورية ال تستلم
في سوشي أردوغان وبوتين واألسد وترامب يسعون إلرغام الشعب السوري المعاقب على اإلستسالم...

كل جمعة يوم غضب ومظاهرات حاشدة في إدلب.

فليخرج األسد وروسيا وتركيا والواليات المتحدة األمريكية وكل 
القوات الغازية والمرتزقة من سوريا!

النضال من أجل حرية المعتقلين السوريين هو نفس النضال لحرية السجناء السياسيين المسجونين في سجون األنظمة القمعية في العالم!

عدد خاص في الذكرى الثانية الستشهاد أبو البراء، الذي كان يدافع عن الجبهة الجنوبية لحلب وقتل إثرها 
على أيدي رصاص األسد الفاشي وبوتين السفاح.

عامل النفط من الس هرياس )االرجنتني( أدين سوريا - املعتقلني تحت الذب يف سجون االسد
يف السجن مدى الحياة

مكسيك - ٤٣ طالب اختطف واختفى من ارسى فلسطينيني يف سجون الصهيونية
قبل الدولة

الستالينيين واإلشتراكي إمبريايين يا 
إما هم يدعمون اإلبادة التي يمارسها 

األسد أو هم تحت أقدام أردوغان 
وخطة سوشي لإلستسالم.
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صحيفة من العمال والمظلومين العرب مصطفى أبو جمعة أول شهيد يف معركة فك 
الحصار عن حلب
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سوريا 

بعد أن أوقفت الجامهري مبظاهراتها خطة التسليم الخاصة بسوتيش

ــت  ــايض ، خرج ــهر امل ــف الش ــهر ونص ــدار الش ــى م ع

جميــع  يف  جمعــة  يــوم  كل  الشــوارع  إىل  الجامهــري 

ــامل  ــذه األع ــة. به ــرات ضخم ــع مظاه ــب ، م ــدن إدل م

، قامــوا بــرضب الرضبــات ملحــاوالت األســد  الكبــرية 

وبوتــني للمذبحــة عــى نطــاق واســع ، كــام أوقفــوا 

خطــة التســليم التــي وافــق عليهــا ســوتيش بــني أردوغــان 

وبوتــني ، تحــت قيــادة ترامــب ، التــي أرادوا فرضهــا. مــع 

هــذه املظاهــرات ، أثبتــوا أن الجامهــري هــي التــي تقــاوم 

، مــام يثبــت أن مــا قالــت األمــم املتحــدة أنــه مغالطــة 

كاملــة. وقــال املتحــدث باســم األمــم املتحــدة إن إدلــب 

ــة إىل  ــوا بحاج ــني" كان ــني" و "إرهابي ــاك "جهادي كان هن

القضــاء عليهــم. يف مواجهــة كل محــاوالت تركيــا وجريانهــا 

مــن الجيــش الســوري الحــر لبيــع الجامهــري مــن خــال 

ــرب  ــة الح ــري يف رصخ ــارت الجامه ــوتيش ، س ــاق س اتف

ــار" و  ــقوط بش ــى س ــامر حت ــادة إع ــتور ، وال إع "ال دس

"لجنــة التفــاوض ال متثلنــا" ، مــام يجعلهــا واضحــة. أنهــم 

مل يقبلــوا أي "حــل ســيايس" إذا مل يبــدأ بســقوط النظــام 

ــون  ــن يتعرض ــيني الذي ــجناء السياس ــع الس ــة جمي وحري

ــوت. ــجون امل ــب يف س للتعذي

انتهــى املصطلــح املتفــق عليــه يف ســوتيش ومل يتــم فــرض 

ــد  ــث ال يوج ــاح" ، حي ــة الس ــة املنزوع ــة العازل "املنطق

ــزع  ــم ن ــم داخــل إدلــب حيــث يت رشيــط عرضــه 20 كل

ســاح الجامهــري وتقــوم جميــع األلويــة بتســليم أســلحتها 

بحيــث ميكــن الســيطرة عليهــا مــن قبــل روســيا وتركيــا. ال 

ميكــن لألســد أو بوتــني الدخــول بالنــار والصلــب إىل إدلب 

، وال ميكــن لرتكيــا فــرض التســليم مــن ســوتيش. خنــادق 

الثــورة األخــرية تقــاوم.

يف يــوم الجمعــة املــايض ، مل تــر الجامهــري كــام كانــت 

تفعــل كل يــوم جمعــة ســابق. لقــد وضعــوا بالفعــل 

حــداً لجميــع خطــط العنــارص املضــادة للثــورة املختلفــة 

لهزميــة إدلــب. اآلن ، الحاجــة إىل التقــدم عــى بشــار 

لجعــل رصخــة الحــرب صحيحــة "إن الشــعب يريــد 

ســقوط النظــام" ، لكــن هــذا بالضبــط مــا متنعــه   األلويــة 

املختلفــة التــي تقودهــا البورجوازيــة الُســنية ، ألنهــا 

ترفــض بشــكل منهجــي ". فتــح الجبهــات "كــام طالبــت 

الجامهــري يف مظاهراتهــم. هــذا هــو الحــد الــذي تفرضــه 

ــا ، جــراالت  ــن انشــقاقاتها وجبهاته ــد م ــرة ، العدي الن

الجيــش الســوري الحــر ... وكلهــم خــدم أردوغــان ، الذيــن 

ــل  ــل إىل ح ــل التوص ــن أج ــل م ــة العم ــون "مواصل يدع

ــيايس". س

كان هــذا هــو الوضــع يــوم الجمعــة 26 أكتوبــر. يف ذلــك 

ــا  ــن عده ــي ميك ــرات )الت ــة املظاه ــت غالبي ــوم ، كان الي

ــاس  ــن الن ــة م ــع حفن ــط م ــدة فق ــد الواح ــع الي بأصاب

الذيــن حــرضوا( تحــت شــعار "نريــد حكومــة متثــل 

الثــورة وتضــع أرقــام األســد". قيــد التجربــة". تلــك كانــت 

ــب )أو  ــنية يف إدل ــة الُس ــاالً تحــت ســيطرة الربجوازي أفع

ــة  ــد حكوم ــري تري ــتغلتهم( ، ألن الجامه ــل اس ــى األق ع

ــك  ــني أنفســهم فــوق ذل متثلهــم ، لكــن هــؤالء الربجوازي

ــامل  ــار الع ــل إخب ــن أج ــورة م ــل ث ــق متثي ــون بح ويطالب

جمعــة  يــوم  كل  مظاهــرات  عــى  يســيطرون  أنهــم 

وأنهــم يريــدون نصيبهــم. وهكــذا ، فــإن مــا حــدث 

مظاهرة يف معرة النمعن بريف ادلب
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ويجــري تطويــر مســيرات كتلــة 
ــل  ــب، المعق ــدن إدل ــي م ــة ف ضخم
األخيــر للمقاومــة، كمــا إلــى معــرة 
النعمــان و الشــغور، وادلب وأريحا 
وكفــر نبــل وكفــر أمــة وكفــر زيتــا 
وقلعــة المضيــق وســلقين واألتارب 
وعــزاز والبــاب ... إنهــا أعمــال 
اســتثنائية للمســتغلين تبرهــن علــى 
ــش وأنهــم  ــورة الســورية تعي أن الث
أبطالهــا. فــي كل عمــل، والجماهير 

الســورية تشــكل معلمــا برنامــج ثــوري لتحقيــق 
النصــر واتخــذت فــي أيديهــم مصيــر ثورتهــم، 
والمجــازر  التفجيــرات  مــن  الرغــم  علــى 
والخــداع مــن قبــل الجيــش الســوري الحــر 

ــط استســالمهم . ــن يســعون فق ــا الذي وتركي

بــدأت هــذه التعبئــة قبــل أكثــر مــن شــهر ضــد 
الهجمــات التــي شــنت األســد وبوتيــن مــع 
الغــارات الجويــة، ممــا يهــدد التــي تدخــل الــدم 
والنــار فــي إدلــب. وكان الكلــب بشــار قــد القــى 
منشــورات فــي مــدن مختلفــة فــي إدلــب قائــال 
ــن  ــل كل مــن يعارضــه. أعل ــه ســيدخل ويقت إن
بوتيــن أنــه كان علــى "القضــاء علــى اإلرهــاب 
ــذرا  ــك مح ــي ذل ــا ف ــب،" بم ــي إدل ــد ف بالتأكي
مــن أن هنــاك أســلحة كيميائيــة "يمكــن أن 
ــادة  ــر واإلب ــوم مدم ــر لهج تنفجــر"، والتحضي
الجماعيــة علــى الجماهيــر. وقــال ســتيفان دي 
مســتورا بمــا فــي ذلــك )مبعــوث االمــم المتحــدة 
 10000" كان  "خطــر"  أن  ســوريا(  الــى 
اإلرهابييــن" مــن إدلــب، والتــي كان ال بــد مــن 

التراجــع.
ــورة،  ــادق الث ــي آخــر خن ــب، ف ــي إدل ولكــن ف
تــم حشــد الجماهيــر فــي أواخــر أغســطس 
ــادة  ــوم اإلب ــذا الهج ــف ه ــبتمبر لوق ــل س وأوائ
القتاليــة  المســيرات  عقــدوا  الجماعيــة. 
يــدل  ضربــة  كان  الــذي  النظــام  لمواجهــة 

علــى أنهــم ليســوا إرهابييــن فــي إدلــب ولكــن 
ــال والشــعب  ــم العم ــون ه ــن يقاوم ــك الذي أولئ
اســتغاللها، فــي حيــن أن اإلرهابييــن الحقيقييــن 
هــم بشــار األســد، بوتيــن وآيــات هللا اإليرانييــن 
، الذيــن يذبحــون الشــعب الســوري بأكثــر مــن 
600 ألــف قتيــل ومــدن بأكملهــا مدمــرة. فــي 
ــة  ــة صرخ ــادرة معرك ــيرات، واله ــذه المس ه
كان "الشــعب يريــد إســقاط النظــام"، و "ألويــة 
تتحــد لمواجهــة بشــار"، "تقــاوم هــو خيارنــا"، 

ــاب ". ــو مصــدر اإلره ــار ه ــام بش و "نظ
وكذلــك فعــل الجماهيــر تعــرف أنــه إذا هاجــم 
ــر،  ــس األخي ــى النف ــتقاوم حت ــا س ــد، فإنه األس
ــل وال المصالحــة وال استســالم،  ــم تقب ــا ل وأنه

ولكــن فقــط فــي ســقوط النظــام.

ــه  ــع جيش ــا م ــت تركي ــة، احتل ــذه الحال ــي ه ف
إدلــب )التــي تحيــط بالفعــل مــع 12 نقــاط 
مــن  مالبــس  يرتــدون  صديــق  التفتيــش( 
أن  أردوغــان  ادعــى  الســورية.  الجماهيــر 
جيشــه كان قــوات مداخلــة لمنــع هجــوم األســد. 
الحــر  الســوري  الجيــش  اســتقبل جنــراالت 
إبــادة  أوقفــت  "ألنهــا  تركيــا  قيادتــه  تحــت 
جماعيــة فــي إدلــب". وكانــت هــذه خدعــة 
كبيــرة، كمــا كانــت الجماهيــر التــي ضبــط 
النفــس مــن خــالل أفعالــه، فــي حيــن أن تركيــا 
ــليم  ــة وتس ــالح المقاوم ــزع س ــط لن ــاءت فق ج
إدلــب مــن الداخــل. وكان بدايــة للتفــاوض هــذه 

ــري إجــراءات  ــايض كان إىل حــد كب ــة امل ــوم الجمع ي

صغــرية الســتخدام الدعايــة لهــذه الربجوازيــة ، ألنهــا 

ــى  ــاوض ع ــرات وتتف ــود التظاه ــا تق ــر بأنه تتظاه

ــة. ــامل االنتقالي ــا يف األع دخوله

ــل  ــذا قب ــدث ه ــة أن يح ــل الصدف ــن قبي ــس م لي

ــني  ــان وبوت ــني أردوغ ــامع ب ــن االجت ــد م ــوم واح ي

ــع  ــة الوض ــطنبول ، ملناقش ــريكل يف اس ــرون وم وماك

يف ســوريا واالنتقــال. ومــع ذلــك ، قالــت فرنســا 

وأملانيــا إنــه ال يوجــد حتــى اآلن إعــادة بنــاء وأنهــام 

لــن يســتثمروا أي يشء ، ألن "ســوريا ليســت آمنــة". 

تتوجــه القــرارات عــى هــذا النحــو: أوالً لحــل 

ــتأيت ...  ــتثامرات س ــم االس ــن ث ــب وم ــكلة إدل مش

ــية  ــول السياس ــاد الحل ــات إيج ــإن عملي ــذا ف وهك

والدســاتري ومــا إىل ذلــك ، ســتأيت فقــط يف ديســمرب 

... حتــى ذلــك الحــني ، ســوف يحاولــون ســحق 

الثــورة. إنهــم يريــدون أن يــروا كيفيــة تنفيــذ خطــة 

التســليم للجامهــري يف إدلــب ، مــع "مســدس يف 

الــرأس": تفجــريات األســد وبوتــني التــي تجــدد اآلن 

ــدات الواقعــة جنــوب تلــك  ــدة يف البل مبجــازر جدي

املحافظــة.

توقفــت الجامهــري عــن محاولتهــا لفــرض التســليم 

، لكــن الوضــع ال يــزال مفتوًحــا. نحــن بحاجــة 

للذهــاب ألكــر! بتشــجيع إخواننــا الذيــن يعيشــون 

اليــوم يف ظــل القمــع واالضطهــاد الــذي ميارســه 

النظــام عــى النهــوض ، سنســتعيد حلــب ونكــون يف 

ظــروف أفضــل للتقــدم إىل دمشــق. فقــط مصــادرة 

تلــك املخصــب مــع عرقنــا والــدم يف هــذه 7 ســنوات 

ــا أن ننجــح ... ميكنن

الربجوازيــة التــي تريــد التفــاوض عــى دمنــا ال 

ــد ،  ــل واح ــود! رج ــيق تع ــان التنس ــا! دع لج متثلن

مســدس واحــد!

ــة يف  ــة بطيئ ــون يف حرك ــون والنازح ــوت الاجئ ومي

الخيــام يف وســط أي مــكان ، ويعانــون أســوأ ظــروف 

الجــوع والبــؤس والفيضانــات وارتفــاع األمــراض 

التــي تــم اســتئصالها بالفعــل. انهــم يرغبــون يف 

ــك بهزميــة  ــق ذل ــا تحقي العــودة إىل ديارهــم. ميكنن

بشــار. دعونــا ننشــئ لجــان الاجئــني حتــى يتمكنــوا 

ــال! ــودة إىل القت ــن الع م

ال خطــوة اىل الــوراء! اآلن ، دعنــا نذهــب ونحرضهم! 

تركيــا خــارج أرضنــا! دعونــا نســتغل أســلحتهم مــن 

خــال االحتفــاظ بهــم ألنفســنا. مــع روســيا وجميــع 

القــوات الغــزاة! دعونــا نســرتد أرضنــا ومدننــا. 

ــا  ــرتات دم شــهدائنا. دعون ــن كل ل ــم م ــا ننتق دعون

بشــار!  هزميــة  دعونــا  ؛  الســجناء  رساح  نطلــق 

ــد ســقوط النظــام! الشــعب يري

حقيقــة  الجريــدة  التحريــر  مجلــس 
يــن ر لمقهو ا

ادلب، في آخر خنادق الثورة السورية
على الرغم من تفجيرات األسد وبوتين وعلى الرغم من خطة االستسالم واالستسالم 

التي تريد تركيا فرضها عليها مع جنراالتها.

الجماهير ال تترك الشوارع وتضع الثورة 
في أيديها

انضم إلى األلوية لمواجهة األسد! الشعب يريد سقوط النظام!

ال دستور وال إعادة اإلعمار حتى يسقط بشار!
ثورتنا لن تتوقف حتى يتم تحرير جميع السجناء!

ال تمثل لجنة التفاوض الثورة السورية!

مظاهرات يف ادلب

2018/10/11



حقيقة المقهورين ٤

الخطــة فــي مختلــف االجتماعــات الدوليــة مــع 
ــي  ــات المتحــدة، أي ف ــران والوالي روســيا وإي
ــة  ــف، واتفاقي ــف اجتماعــات مؤتمــر جني مختل
للثــورة المضــادة حيــث يخططــون وتنســيق 
ــام 2013. ــذ ع ــورية من ــورة الس ــة الث لهزيم
ــة  ــرات المختلف ــي المتغي ــة الســنية ف البرجوازي
فــوق  شــنت  محاولــة  فــي  إدلــب،  فــي 
)بمــا  واألعــالم  ســتريو  مــع  المظاهــرات، 
ــر  ــادة الجماهي ــة( لقي ــك األعــالم التركي ــي ذل ف
ــي  ــى بعــض ف ــاظ عل ــا والحف ــد ســفح تركي عن
مجــال األعمــال التجاريــة . حتــى أنهــم روجــوا 

لشــعار "األتــراك إخواننــا".
لكــن الجماهيــر بقيت في الشــوارع بشــعاراتها. 
فــي منتصــف شــهر ســبتمبر ســاروا مــرة 
أخــرى وهــم يهتفــون "ال يوجــد بديــل عــن 
ــم  ــا ل ــم أنه ــع العل ــل م ــن قب ســقوط النظــام" م

ــالم. ــتعداد لالستس ــى اس ــن عل تك

 المؤتمر جنيف وسوتشي ، هو احتيال 
وتآمر حقيقي ضد الثورة السورية

فــي حيــن أن هــذه المظاهــرات تجــري فــي 
فــي  بوتيــن  مــع  اردوغــان  التقــى  إدلــب، 
مؤتمــر  اجتماعــات  علــى  )واحــد  سوتشــي 
ــادة ترامــب وقعــت  ــف وأســتانا( تحــت قي جني
الســالح"  منزوعــة  "منطقــة  إلنشــاء  اتفاقــا 
علــى الحــدود إدلــب ، مــن أجــل نــزع ســالح 
الجماهيــر وفــرض االستســالم، تنتهــي بعــد 
االتفــاق علــى دســتور جديــد وإعــادة بنــاء 
ســوريا األســد تحــت قيــادة الواليــات المتحــدة.
يــوم  مســيرة  إلــى  عــادت  الجماهيــر  لكــن 
الجمعــة التالــي ، فــي 21/9 ، ضــد أي محاولــة 
لفــرض مثــل هــذه الخطــة. كان شــعاره "ال 
اإلعمــار حتــى ســقوط  إعــادة  أو  الدســتور 
ــى إطــالق  ــف حت ــن تتوق ــا ل ــار" و "ثورتن بش
ســراح جميــع الســجناء." مــرة أخــرى الهــادرة 
مســيرات  الشــعارات  هــذه  بعــد  الجمعــة 
جماهيريــة أكثــر، وكانــت ال تــزال تبــذل مــن 
الصعــب حقــا أن نعــرف أن "الشــعب يريــد 

إســقاط النظــام"!

خطــة سوتشــي لــم تجلــس علــى الجماهيــر 
علــى  ليــس  سوتشــي  خطــة  واســتندت   ،
ــن  ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ــر، عل الجماهي
ألويــة الجيــش الســوري الحــر اعلنــت صراحــة 
االلتــزام الكامــل لذلــك. فهــو أن تســتغل نعلم أن 
اتفــاق سوتشــي يعنــي أن يخيــم نظــام آل األســد 
والتــي يتــم تعذيــب الســجناء فــي ســجونها. وهم 
ــي  ــزع ســالحها، ف ــم إذا ن ــون أيضــا أنه يعرف
حيــن مــا زالــت مســلحة بشــار وروســيا علــى 
األســنان المتمركــزة علــى أطــراف إدلــب، 
ــوم  ــي قصــف وهج ــتمر ف ــن أن تس ــا يمك فإنه
فــي أي وقــت. عــاش بالفعــل فــي درعــا، 
ــا  ــب عندم ــي إدل ــى ف الغوطــة وحمــص أو حت

ــذ  ــام 2017، من ــف ع ــي منتص ــون ف تك
ــيا  ــا وروس ــت تركي ــتانا، أعلن ــر أس مؤتم
ــه  ــد أن ــة"، ووع ــق اآلمن ــران "المناط وإي
ــد مــن الهجمــات،  ــاك المزي ــن يكــون هن ل
حتــى  يذبحــون  وبوتيــن  األســد  ولكــن 

األســلحة الكيماويــة.

الجيــش  الجنــراالت  مــع  اردوغــان 
فــي  قيادتــه،  تحــت  الحــر  الســوري 
ــب  ــدة إدل ــى بل ــا عل ــة للمضــي قدم محاول

الجماهيــر  ولكــن  سوتشــي،  خطــة  لفــرض 
ترفــض علــى نطــاق واســع. فهــو أن "المنطقــة 
المنزوعــة الســالح" سوتشــي هــو شــريط مــن 
15 إلــى 20 كــم واســعة فــي إدلــب، التــي 
وهــذا  والتركيــة.  الروســية  القــوات  يكفلهــا 
ــذا  ــن ه ــع ضم ــي تق ــدن الت ــي الم ــه ف ــي أن يعن
النطــاق، كمــا جســر الشــغور وخــان شــيخون 
ومعــرة النعمــان واألتــارب وســراقب التــي هي 
القــوات الروســية دخــول إلــى "ضمــان منطقــة 
ــر  ــن أن الجماهي ــي حي ــة الســالح "، ف منزوع
يجــب أن تنــزع ســالحها. إنــه استســالم تــام ، 
مــن جانــب أردوغــان وجنراالتــه فــي الجيــش 

ــر ــوري الح الس
ــت  ــر خرج ــي أن الجماهي ــبب ف ــو الس ــذا ه ه
مــرة أخــرى يــوم الجمعــة 10/5 ضــد هــذا 
التســليم. كان مــن صرخــة الحــرب "التفــاوض 
جنــة ال يمثلنــا!"، ليــس فقــط رفــض االستســالم 
التــي ترغــب فــي فــرض، ولكــن لجميــع الذيــن 
يقدمــون وتوقيــع اتفاقيــات فــي المؤتمــرات 
الدوليــة نيابــة عنــه. وهــم التعــرف عليهــا 
بلــدان  فــي  يعيشــون  الذيــن  "أولئــك  بأنهــا 
أخــرى، والتحــدث باســم الثــورة الســورية، 
ولكــن فــي الواقــع يعارضــون ذلــك. يجــب أن 
تكــون الكلمــة األولــى واألخيــرة علــى الثــورة 
"ممثلــي  هــذه  ادلــب، ألن  الســورية شــعب 
ــة  الثــورة" تســليم فقــط إلــى األســد. هــم الخون
الذيــن يتحدثــون نيابــة عــن الثــورة "، كمــا 
يقولــون، والكشــف عــن مراســلي صحيفــة" 

ــب. ــن إدل ــن "م ــة المضطهدي الحقيق
وبســبب هــذا الوضــع ، نــرى أيًضــا عــدة ألويــة 
فــي إدلــب ترفــض قبــول اتفــاق سوتشــي. هــو 
أن الجماهيــر العريضــة مــن المتمرديــن إدلــب 
ال يقبــل أي "حــل" اذا لــم تبــدأ مــع ســقوط 
الشــهداء  دمــاء  تقديــم  تقبــل  ال   ... النظــام 
والســماح تبقــى الســجناء للتعذيــب فــي ســجون 

الفاشــية األســد.

بوتيــن يحــذر مــن أن الموعــد النهائــي لفــرض 
ــم  ــخ سوتشــي هــي 10/15، وإذا ل خطــة تاري
يكــن هنــاك اتفــاق، تبــدأ الهجــوم. فانظــر لتركيا 
وأذنابهــا مــن البرجوازيــة الســنية اســتخدام هذا 
بأنــه "مسدســا إلــى رأســه" للجماهيــر لفــرض 
ــرك  ــن أن تتح ــن ال يمك ــي، ولك ــة سوتش خط
ــي الشــوارع وال  ــر ف ــد الجماهي ــك لتعق ــي ذل ف

نقبــل أي المصالحــة مــع بشــار. أنهــا ال تــزال 
واالنضمــام  النظــام  لهزيمــة  هنــاك  تشــكل 
ــي  ــو هــي الت ــى ل ــك، حت ــام بذل ــرق للقي ــى ف إل
ــى  ــة عل ــة المختلف شــنت القطاعــات البرجوازي
أعمالهــم وعندمــا يحــاول تركيــا لتقســيم األلوية 
)والقــوات الوحيــدة المتبقيــة تحــت إمرتــه( 
وفــرض االستســالم. الثــورة الســورية تعيــش.
أســفل مــع مؤتمــرات جنيــف وأســتانا وخطــة 
ــران ،  ــيا ، إي ــد ، روس ــارج األس ــي! خ سوتش
الواليــات المتحــدة ، تركيــا وجميــع القــوات 

ــة! ــورية الغازي الس
اللجنــة التفاوضيــة التــي تتحــدث باســم الثــورة 

الســورية ال تمثلهــا! هــم أشــخاص إيصالــك.

ــة المباشــرة الخاصــة  ــات الديمقراطي ــط هيئ فق
ــعب  ــل الش ــن أن تمث ــا يمك ــي أثاروه ــم الت به
ــي  ــا ف الســوري. دع لجــان التنســيق تعــود كم

!2011
لتحريــر األســرى يجــب عليــك هزيمــة الفاشــية 
األســد يســير إلــى دمشــق! انضــم إلــى األلويــة 
لمواجهــة الكلــب بشــار! ال يتم تســليم األســلحة! 
كل رجــل بندقيــة! مصــادرة جميــع البنــوك، 
ــق  ــال لتحقي ــع رجــال األعم ــط وجمي ــار النف آب
ثــروات الشــعب الســوري إليجــاد حــل لمشــكلة 
الخبــز ومواجهــة بشــار! هناك أموال الســتعادة 
المنــزل مــرة أخــرى ويمكــن لالجئيــن العــودة 

إلــى ديارهــم.
ــي  ــدو ف ــة: الع ــة التركي ــة العامل ــبة للطبق بالنس
 ، المحتــل  وجيشــه  أردوغــان  إنــه  البيــت! 
ــى  ــب عل ــا. للتغل ــة بأكمله ــرغ األزم ــذي يف ال
تقريــر المصيــر، يجــب علــى الشــعب الكــردي 
كســر العهــد الــذي فرضــه حــزب العمــال 
والعــودة  ويانكيــز  األســد  مــع  الكردســتاني 
الســتعادة الصــدارة مــن ثــورة 2011 ضــد 
األســد، ومــع مواجهــة الطبقــة العاملــة التركــي 
ــة  ــة العامل ــال للطبق ــس القت ــه نف ــان. إن اردوغ

الســورية والتركيــة والكرديــة.
ــات  ــد آي ــتغلون ض ــون المس ــار اإليراني ــد ث لق
هللا. العمــال الــروس يبــدأون بمحاربــة بوتيــن. 
فــي يديــه وعبــر الطبقــة العاملــة العالميــة، 
وخاصــة فــي البلــدان اإلمبرياليــة، هــو المفتــاح 

ــي ســوريا. ــل ف لوقــف القت
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يف يـوم 17 سـبتمرب، اجتمـع أردوغـان وبوتـني يف مدينـة 

هـذا  يعـد  إدلـب.  بشـأن  خطتهـام  ملناقشـة  سـوتيش 

االجتـامع اسـتمراًرا الجـداول العمـل املسـطرة يف مؤمترات 

جنيـف وأسـتانا بـني تركيـا وروسـيا وإيـران، تحـت قيـادة 

الواليـات املتحـدة األمريكية، لتنسـيق والتآمـر حول الثورة 

السـورية  لوضـح حـد لتقـدم الثـوار  يف إدلـب وهزميتهم.

مجريـات هـذا اللقـاء األخـري يف سـوتيش  كانـت تجـري 

أطوارهـا بينـام كانت الجامهري يف إدلب تكتسـح الشـوارع 

لتظهـر اسـتعدادها ملواجهـة النظـام؛ وبينـام كان بوتـني 

بطائراتهـم  املدنيـني  أخـرى   مـن جهـة  يقصـف  واألسـد 

وطائـرات الهليكوبـرت الخاصـة بهـم.

 يف هـذه األثنـاء أيضا قامت تركيا بإرسـاء حـوايل 12 نقطة 

تفتيـش يف املحافظـة . هـذه النقـط تركيا تقـول يف "قوات 

توسـط" مـن أجـل "منـع هجـوم األسـد" )عـى الرغـم من 

عـززت   ، األخـرية  األيـام  يف  تتوقـف(.  مل  التفجـريات  أن 

تركيـا هـذه نقـاط التفتيـش هـذه وأرسـلت قافلـة كبـرية 

مـن جيشـها إىل إدلـب ، وبالتـايل احتلـت تلـك املحافظـة 

بأكملهـا، تحت شـعار "منـع وقوع مجزرة عى يد األسـد".

وهكـذا إذن وصـل أردوغان إىل قمة سـوتيش التي تجمعه 

لثـورة  املزيـف  الحليـف  معطـف  يرتـدي  وهـو  بپوتـن 

السـورية. يف اجتـامع سـوتيش اتفقـوا عـى إقامـة "منطقة 

والروسـية  الرتكيـة  بالقـوات  معـززة   ، السـاح"  منزوعـة 

املتواجـدة يف سـوريا. بنـاء عـى هـو مقـرر يف هـذا املؤمتر 

، هـذه "املنطقـة املنزوعـة السـاح" املذكـورة،  سـتكون 

تابعـة للقـوات الرتكيـة وكذلـك  الجيـش السـوري الحـر  

الـذي تتحكـم فيـه تركيا. يف حـني أن البقيـة، وخاصة هيئة 

تحريـر الشـام )النـرة سـابقا( يجـب أن ينزعـوا السـاح، 

خصوصـا أسـلحتهم الثقيلـة. 

يكمـن مفتـاح خطـة أردوغـان وبوتـني يف سـوتيش - التـي 

تنسـج تحـت قيـادة الواليـات املتحـدة - يف تقسـيم فـرق 

املقاومـة وتجريدها من األسـلحة. بينـام تحافظ يف املقابل 

عـى الربجوازيـة السـنية تحـت القيـادة الرتكيـة التـي، من 

"املنطقـة املنزوعـة السـاح"، تعمـل كرشطـة داخلية لتلك 

املقاطعـة ... قـوة فريـدة تحـت القيـادة الرتكيـة كـام هـو 

الحـال يف عفريـن ويف مـدن مـا يسـمى "بـدرع الفرات".

وبهـذه الطريقـة، سـتجرد جامهـري املقاومـة مـن السـاح 

الجيـش  و  الطغـات  مـن  األسـد، وحلفـاؤه  نظـام  ليظـل 

السـوري الحـر -تحـت قيـادة األتـراك- الوحيـدة من متلك 

السـاح ال مـن أجـل إسـقاط النظـام بـل مـن أجـل دعمه 

والسـهر عـى تطبيـق بنـود االتفاقيـة. نحـن نواجـه خطة 

تسـعى إىل إسـقاط وتسـليم إدلـب، كام حـدث باألمس يف 

حلـب، درعـا ، الغوطـة ، حمـص ... حيـث سـلم جـراالت 

الجيـش السـوري الحـر هنـاك، تحـت قيـادة تركيـا، املـدن 

املتمـردة إىل الكلـب بشـار وأعطـى كل األسـلحة لجيشـه 

، وحتـى هـؤالء الجـراالت أنفسـهم انتهـى بهـم األمـر يف 

أصبحـوا ضمـن رشطـة  أو  أخـرى  مـرة  الجيـش  صفـوف 

األسـد يف تلـك املـدن.

بعـد سـقوط كل هذه املـدن املقاومة، أصبحـت الجامهري 

تـرى يف إدلـب معقلهـم األخري، الذي يلوح فيه علم األسـد 

الفـايش. وأن الدبابـات الرتكيـة تـأيت ملسـاعدتهم. ومن هنا 

، فـإن أردوغـان ، ومعـه جراالته يف الجيش السـوري الحر، 

يقـدم هـذه االتفاقيـة كهدنـة لوقـف إطـاق النـار تضمن 

كـف رش األسـد. إنهـم يحاولـون بيـع األوهـام للجامهـري 

بـأن "السـام آت"  مـن خـال قبـول خطتهـم يعدونهـم 

الوحشـية"  املجـازر  مـن  7 سـنوات ونصـف  "سـتطوى   ،

،"لـن يكـون هنـاك مزيـد مـن الدمـار".  يسـتخدمون هذا 

كقاعـدة  لضغـط عـى هيئـة تحريـر الشـام  و أي لـواء 

يرفـض قبـول هذه الخطة و يتمنع عن تسـليم أأسـلحتهم

هـذه الخدعـة وهـذا التهديـد بأنـه إذا مل يتـم قبـول هذه 

الخطـة، فـإن مجـزرة بوتـني واألسـد سـتكون حتميـة، هي 

قـوة  بقـاء  إىل ضـامن  بهـا  الطرفـان  يسـعى  إسـرتاتيجية 

مسـلحة واحـدة يف إدلـب، تحـت القيـادة الرتكيـة، عـرب 

اتفاقيـة أردوغـان مـع بوتني. وسـيخرج ترامـب يف مؤمتري 

أسـتانا وجنيـف يف مسـرية للتطبيـع مـع القوات املسـلحة 

لألسـد ... أي إعـادة الدولـة الربجوازيـة. هـذه األسـلحة مل 

تعـد تواجـه النظام بـل تحرص عى فرض اتفاقية سـوتيش. 

يشـهران  واألسـد  بوتـني  مـن  كل  أنـه  هـي  والحقيقـة 

مسدسـا عـى الجامهـري لـي تتمكـن تركيـا مـن السـيطرة 

عـى إدلـب وتفـرض نزع السـاح واالستسـام، والسـيطرة 

بالتـايل عـى تلـك املقاطعـة بقواتـه، خاصة قـوات الجيش 

السـوري الحـر. وكل مـن سـيعارض هـذه الخطة سـينعت 

"باإلرهـايب".

نحـن نواجـه خطة تسـعى إلسـقاط  آخر معقـل للمقاومة 

لـي يتـم تقسـيم  سـوريا بعدهـا ... وذلـك عـرب سـيطرة 

الشـامل  النفـط يف  أنابيـب  إدلـب وخطـوط  تركيـا عـى 

20 سبتمرب 2018 

تسعى قمة سوتيش التي تجمع بني أردوغان وبوتني تحت قيادة ترامب إىل تحويل إدلب إىل »منطقة منزوعة الساح«. 

مع ضع مسدسا القصف االسد وبوتني يف الرأس الشعب، تركيا تحتل ادلب وتعمل عى نزع ساح املقاومة وإلخضاع الجامهري

فليسقط األسد وتركيا وروسيا والواليات املتحدة األمريكية وكل 
القوات الغازية 

والغاصبة لسوريا! لن تسلم األسلحة! لكل رجل بندقية! لتتحد كل الفرق  لمواجهة النظام!

إردوغان وبوتني يف مؤمتر سوتيش
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 ، كاسـرتو   ، مـادورو(   ، اليـوم  )ومتابعتـه  شـافيز  هـم 

أورتيغـا ، إيفـو موراليـس ، مـن بني ممثلـني آخرين عن 

"الثـورة البوليفاريـة". أولئـك الذيـن دافعـوا عن األسـد 

، أولئـك الذيـن اسـتقبلوه ، وزودوه بالنفـط ، واألطبـاء 

، ومـا إىل ذلـك ، يثبـت أنـه قاتـل مثـل هـذا الكلـب. 

يف فنزويـا يحافظـون عـى الفقـراء يف املجاعـة الكليـة 

، حيـث عليهـم اللجـوء إىل البحـث عـن القاممـة مـن 

 ، بوحشـية  قمعهـم  يتـم  بينـام   ، يأكلونـه  أجـل يشء 

ويقتلـون بالرصـاص مـن قبـل مجموعـات مختلفـة من 

القوات املسـلحة والعصابات الفاشـية مـن "التجمعات" 

، وسـجن مـن قبـل النظـام البوليفـاري. اليـوم ، يسـعى 

مثـل  متامـاً   ، كاجئـني  فنزويـا  مغـادرة  إىل  املايـني 

مـن  الوضـع  هـذا  مـن  هربـاً   ، السـوريني  الاجئـني 

االضطهـاد والبـؤس الـكيل.

عندمـا ترتفـع الجامهـري ضـد ظـروف الجـوع والبـؤس 

التـي تفرضهـا هـذه الحكومـات "البوليفاريـة" ، نيابـة 

عـن اإلمربياليـة ، تقـوم الحكومـات بقمعهـا حتـى مـع 

هـذا  حـدث  الحيـة.  الذخـرية  بإطـاق  جيشـها  قيـام 

الديـن  يدفـع  الـذي   - أورتيجـا  هنـاك   ، نيكاراغـوا  يف 

النقـد الـدويل ويطبـق خططـه -  الخارجـي لصنـدوق 

أرسـل الجيـش ليقتـل ثـورة جامعيـة ضخمـة.

يف الربازيـل ، بـدأ حزب العامل تطبيـق هجامت تجويع 

العـامل والشـعب. اليـوم ، يأيت بولسـونارو تعميق هذه 

املهمة.

يف املقابـل ، يتحـدث األخـوان كاسـرتو نيابة عـن الثورة 

الكوبيـة لدعـم األسـد العاملـي وآيـات اللـه اإليرانيـني - 

جـادي جامهـري الـرشق األوسـط - عندمـا يكونون هم 

الذيـن رفعـوا العلـم األمريـي يف هافانـا. لقـد انتهـت 

حتـى تسـليم كوبـا إىل اإلمربياليـة.

العـامل واملظلومـني مـن الثـورة السـورية وكل املغـرب 

العـريب والـرشق األوسـط! ندعوكـم لقـراءة املزيـد عـن 

هـذا الواقـع الذي يواجهـه إخوانكم يف أمريـكا الاتينية 

الذيـن يواجهـون "األسـد" يف تلـك املنطقـة مـن العامل.

طبقة واحدة ، واحدة تقاتل ضد نفسه العدو!

النفـط  املتحـدة آلبـار  الواليـات  السـوري ،وعـرب احتـال 

يف الرقـة وديـر الـزور وسـيطرت األسـد بدعـم مـن روسـيا 

عـى بقيـة سـوريا... وهـذا الوضع يجعـل من سـوريا مقرا 

للغـزاة  ويجعـل أمورهـا الداخليـة ال تعالـج يف دمشـق، 

مـا  وأسـتانا،  جنيـف  مثـل  الدوليـة  املؤمتـرات  يف  ولكـن 

يجعلهـا تقـع تحـت سـيطرة و وصايـة األمريكيـني. القضاء 

نفسـها  تعتـرب  إمربياليـة  إرسـاء  إذن  يعنـي  الثـورة  عـى 

املنتـر األعظـم. هـم األمريكيون من سيقسـمون األعامل 

الضخمـة يف سـوريا الجريحـة.

كانـوا  إن  مـا  نـرى  أن  يبقـى  لكـن  هـذه هـي خطتهـم، 

سـينجحون يف تطبيقهـا. لقـد انترت الجامهري يف شـوارع 

إدلـب وهـي متـي قدمـا يف مواجهـة النظام. تركيـا تدخل 

كحليـف مزيـف يف هـذه املعركـة. هدفهـا الحقيقـي هـو 

تقسـيم سـوريا ونزع سـاحها. بينام يبحث االسـد عن من 

يلعـب دور الرشطـة الداخليـة لتنفيـذ اتفاقـات سـوتيش 

وجنيـف وأسـتانا، واضطهـاد كل مـن يسـتمر يف مواجهـة 

النظام.

مل يتمكنـوا بعـد مـن فـرض هـذه الخطـة عـى الجامهـري 

ولـن يكـون األمـر سـها عليهـم.  الثـورة السـورية ال تـزال 

تعيـش وتقـاوم يف خنادقهـا األخـرية ... يف إدلـب ، ولكـن 

أيضـا يف الربـوع األخـرى يف جنـوب العـراق يف البرة ، يف 

إيـران ضـد آيـات الله، يف غـزة النضال مسـتمر حتىتسـرتد 

األرايض املسـلوبة من طـرف الصهاينـة، يف األردن املقاومة 

ينهجهـا  التـي  والنهـب  الجـوع  خطـط  ضـد  مسـتمرة 

صنـدوق النقـد الـدويل ...

لهـذا اليـوم يف إدلـب، وأكـر مـن أي وقت مـى، ال يجب 

أتبـاع  )مـن  الشـبيحة  يف  هـم  مـن  األسـلحة!  نسـلم  أن 

السـاح  مـن  املقاومـة  تجريـد  عـى  يعملـون  األسـد(،  

الدمـار. النظـام يحتكـر آليـات  وجعـل 

تعـود!  التنسـيق  لجـان  لنـدع  النظـام!  ملواجهـة  لنتحـد 

بندقيـة!  رجـل  كل  وليأخـذ 

تريـد تركيـا، التـي تقـود جـراالت الربجوازيـة السـنية، أن 

تدفـع  إدلـب لاستسـام، كـام حـدث باألمـس يف حلـب 

ودرعـا وحمـص وكل املـدن املتمـردة. ال ميكننـا السـامح 

بذلـك! فلتسـقط روسـيا وإيـران والواليات املتحـدة وتركيا 

وجميع القوات الغازية! فليسـقط األسـد  ومؤمتر جنيف ، 

وأسـتانا ، وسـوتيش ...فلتسـقط االتفاقيات املعادية للثورة 

التـي يتآمـرون بهـا ضـد الثـورة السـورية! يف كل املنطقـة 

املغاربيـة والـرشق األوسـط، هنـاك ثـورة واحـدة فقـط ، 

نفـس النضـال ، العـدو نفسـه: رشكات النفـط اإلمربياليـة 

وأنظمـة الجـوع والقمـع واملوت!

مجلس التحرير الجريدة حقيقة المقهورين

البرازيل
على مدى 15 عاماً ، قام حزب العمال وشركاؤه 
البرجوازيون في الحكومة بضم الشركات الكبرى 
إلى صندوق النقد الدولي والشركات عبر الوطنية 

في البرازيل اآلن ، حيث »ضاعوا ليمون« ، 
خاضعين وعلى ركبهم أمام الربان اإلمبريالي ، 

يتركون الحكومة ...

بولسونارو: سوط جديد من 
الواليات المتحدة األمريكية 
لتعميق الهجوم على العمال 

والشعب

فنزويال

نزوح الجوع
هكذا تنتهي عملية احتيال الثورة البوليفارية

كوبا
مع مشروع الدستور الجديد ، تعترف الجمعية 
الوطنية بالملكية الخاصة

دستور برجوازي لكوبا الرأسمالية
طعنة جديدة في الجزء الخلفي من الستالينية إلى 
ثورة أمريكا الالتينية

نيكاراغوا
»البورجوازية الدولية« تبتعد عن 

التاريخ وتقتل جوًعا ورصاًصا 
للشعب ، في خدمة الواليات المتحدة 

وول ستريت
شاهد املقاالت الكاملة عىل فيسبوك

Haqeqa Al Maqhoureen
www.flti-ci.org أو عىل موقع

االسد مع راؤول كاسرتو من كوبا

حلفاء األسد في أمريكا الالتينية يقتلون الشعب المضطهد 
بالجوع وإطالق النار ، بينما يسلم كوبا إلى اإلمبريالية
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المظاهرات إن اتخذت كبديل عن مقاومة المحتل 
بالحديد والنار فال شك أنها لن تجدي أما إن كانت 

رديف وهذا هو الواقع في الشمال المحرر حالياً فهي 
مفيدة جداً وذلك لعدة أسباب منها :

1- الرد العملي على ديمستورا وسدنته الذين يقولون 
أن مشكلة #إدلب تكمن في 10.000 آالف إرهابي .

2- رسالة للعالم أن المجاهدين يمّثلون هذا الشعب 
وأن خيار الشعب المقاومة فقط!

3- تقوية لعزم المجاهد حين يرى جموع وحشود 
الناس وراءه تتبنى قضيته.

4- إخراس ألصوات الخيانة ألنها سترى أن 
مشروعها سيصطدم بجموع هائلة .

5- إشعار الناس بأن القضية قضيتهم وليست مشكلة 
بين النظام والمجاهدين والثوار.

وغير ذلك كثير ..

من الجبهة القتال في ادلب

أحمد رحال مراسل لجريدة حقيقة 

املقهورين

لماذا نتظاهر وما الهدف ؟؟؟

صور المظاهرات في ادلب

5 اكتوبر
مظاهرة في االرجنتين لدعم المظاهرات في ادلب

2018/09/05
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بــادئ ذي بــدء ، أود أن أخربكــم بأننــي يف محافظــة 

ــاس  ــول الن ــث يق ــة ، حي ــة املقاوم ــب ، محافظ إدل

"املقاومــة خيارنــا". إنهــا مقاطعــة شــامل ســوريا 

ــار  ــة لبش ــادة الجامعي ــام اإلب ــه نظ ــررة ، تواج املح

ــل  ــن قب ــريات م ــاك تفج ــت هن ــوم كان ــد. الي األس

ــة  ــن محافظ ــامل م ــا إىل الش ــني ، أيض ــريان بوت الط

حــامة. الرباميــل املتفجــرة التــي أطلقتهــا مروحيــات 

النظــام ســقطت ، مــام تســبب يف العديــد مــن 

ــهداء. ــى والش الجرح

ــون  ــن يرفض ــني الذي ــي للمقاتل ــة ه ــذه املقاطع ه

قبــول أي نــوع مــن االتفــاق مــع النظــام. إنهــا 

مقاطعــة الاجئــني الذيــن وصلــوا مــن كل ركــن مــن 

ــن نقــي تحــت أي  ــن نزحــوا. ل أركان ســوريا ، الذي

ــا. ظــرف مــن الظــروف يف هــذا النظــام الــذي رشدن

شــهدنا   ، البارحــة  الضخمــة  املظاهــرات  بعــد 

تفجــريات بالقنابــل الربميليــة والصواريــخ ، التــي 

خلفــت توازنــاً بــني آالف األشــخاص وعــدد مــن 

أطفــال. بينهــم   ، القتــى 

هــذه هــي املدينــة املنســية ، حيــث ال توجــد األمــم 

املتحــدة ، حيــث ال توجــد حقــوق اإلنســان ، حيــث 

ال يوجــد أي مــن املنظــامت التــي تفكــر يف الحــق يف 

ــاة... الحي

ــر  ــش أك ــب يعي ــوم يف إدل ــم أن الي ــا أن نفه يجــب علين

مــن أربعــة مايــني شــخص، وهــو مــا يعنــي أنهــا ســتكون 

كارثــة الضخمــة التــي ســتعقد هجــوم كيــاموي.

هــذا هــو الســبب يف أننــا ندعــو للتعبئــة يف جميــع أنحــاء 

ــوم  ــف الهج ــع ووق ــية ملن ــة الروس ــد الحكوم ــامل ض الع

الكيميــايئ الــذي يســتعدون للقيــام بــه يف إدلــب وحولهــا.

يف يــوم أمــس كان هنــاك ضخمــة، التعبئــة عماقــة اآلالف 

مــن النــاس إىل الشــوارع ألننــا إذا نظرنــا إىل الــوراء يف 

بدايــة الثــورة، ووضــع نســخة احتياطيــة امليليشــيات 

لدينــا وإجبــار قادتنــا إىل املــي قدمــا. ألن علينــا أن 

نكافــح الســتعادة جميــع املــدن التــي فقــدت.

يف  اآلالف  وكان  يحــدث،  هــذا  كان  بينــام  وقــال 

الشــوارع، ويكــره ســتيفان دي ميســتورا، الــذي هــو 

الوســيط الــذي أرســل لألمــم املتحــدة إىل "حــل" 

ــب 10000  ــن يف إدل ــوا موجودي هــذه املشــكلة "كان

اإلرهابيــني". لــه، يف انســجام تــام، ونحــن نقــول 

"ال توجــد اإلرهابيــني، وهنــا املظلومــني واألطفــال 

والنســاء، والشــباب، الذيــن ال يريــدون ســوى أن 

ــا." ــوه لن ــا جلب ــا، م ــي لن ــا ينتم ــود م نع

لهــذا الســبب ، يــوم الجمعــة ]9/1٤[ ، أربعــة مايــني 

نســمة يف إدلــب ، ســنقوم بتعبئــة جديــدة. يف يــوم 

الشــوارع  املايــني يف  ، ســنكون  القــادم  الجمعــة 

ــدنا. ــنواصل حش وس

ــيا  ــار وروس ــة بش ــد حكوم ــك ، تري ــامع ذل ــد س عن

منعــه ، فتقصــف كل قريــة وبلــدة محــررة مــن 

إدلــب...

نحــن نقاتــل مــن أجــل النــر ضــد النظــام. لــن نســمح 

ــن  ــب. ل ــوار ادل ــني نظــام بشــار األســد. نحــن ث ــك ب بذل

ــمح  ــن نس ــب. ل ــة أو حل ــل غوط ــيناريو مث ــمح بس نس

ملحافظــة إدلــب باالستســام. لــن نســمح ألحــد بالتصالــح 

مــع بشــار. ســنقاوم ونناضــل مــن أجــل انتصــار الثــورة ، 

من المظاهرات الحاشدة في ادلب
تحية من أحمد رحال ، مراسل جريدة حقيقة المقهورين 

»ال يوجد ارهابيون هنا. هنا نحن المظلومون 
، األطفال ، النساء ، الشباب ، الذين ال 

يريدون سوى استعادة أولئك الذين ينتمون 
إلينا ، ما أخذوه منا «

»تحية كبيرة جدا للجميع ، تحية للمظلومين
العالم في هذا اليوم من النضال «.

يوم العالمي للنضال من أجل حرية المعتقلين الثورة السورية 

ننرش يف الصفحات التالية مقتطفات من كلامت وتحيات  من 

االجتامع وتحية يف بوينس آيرس يف 8 سبتمرب ، كجزء من يوم 

دويل من النضال يف أكر من 2٤ مدن حول العامل من أجل حرية 

املعتقلني الثورة السورية.

هنا يجد القارئ للظروف ولحظة الثورة الحالية ، من خال 

شهادات الصحفيني واملقاتلني من سوريا ، وكلامت القادة 

االشرتاكيني الدوليني ، والكتاب والصحفيني الذين كانوا جزًءا نشطًا 

من الثورة.

تجمع إجالل في بيونس آيريس

٨ سبتمبر

العامل والشباب يف االرجنتني لدعم الثورة السورية
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لقــد مــرت ســبعة أعــوام ونصــف ، ويظهــر الشــعب 

الســوري كل بطوالتــه. يف ســوريا ال يوجــد شــخص 

ــد مل  ــل واح ــد طف ــة. ال يوج ــه ندب ــس لدي ــد لي واح

يفقــد أحــد أفــراد أرستــه. ال توجــد أم مل تفقــد طفــًا 

أو ابــن أخ. هنــاك املايــني الذيــن فقــدوا جميــع 

ممتلكاتهــم ، وقــد جــردت منازلهــم ... مــن أســوأ 

وبناتهــم  رأوا زوجاتهــم  أشــخاص  طريقــة. هنــاك 

ــن. ــام أعينه ــاب أم ــن لاغتص يتعرض

ــري  ــب والكث ــن الغض ــري م ــاك الكث ــبب هن ــذا الس له

ــن  ــرتات م ــرتات ول ــاك ل ــب. هن ــوة يف إدل ــن النش م

الــدم لانتقــام. هنــاك وعــود كثــرية لألطفــال الذيــن مل 

يعــودوا ، هنــاك العديــد مــن الصــور املعلقــة يف منازل 

اآلبــاء واألمهــات الذيــن ليســوا هنــاك اليــوم. مدينــة 

إدلــب لــن ترتاجــع. كان ينظــر يف التعبئــة أمــس. كان 

ــاك آالف مــن اســتغالها يف الشــوارع، يف انســجام  هن

تــام، وهــم يهتفــون "يســقط النظــام!"، وهــو الشــعار 

الرئيــي التــي وقعــت منــذ بدايــة الثــورة يف املغــرب 

العــريب والــرشق األوســط، الــذي ســافر مــن تونــس إىل 

البحريــن، مــر إىل ليبيــا وســوريا نفســها. حتــى بعــد 

ــوري  ــعب الس ــد الش ــازر ض ــذه املج ــت كل ه ارتكب

ــات  ــار، وآي ــام بش ــل نظ ــذي وص ال

ــوا إىل  ــن ذهب ــني الذي ــه اإليراني الل

تعزيــز والطائــرات بوتــني يف وقــت 

ــة  ــع املرتزق ــه م ــزب الل ــق، ح الح

وكازاخســتان  أفغانســتان  مــن 

تبقــي  والجامهــري  وأوزبكســتان، 

ويقولــون  الشــوارع  إىل  القادمــة 

ضــد  ونقاتــل  نصالــح  ال  "نحــن 

ــام!" ... النظ

مــن  تتمكــن  أن  إثبــات  يجــب 

العيــش بشــكل أفضــل، أن أيــا مــن 

ــا  ــر، وال تركي ــوري الح ــش الس ــار، أو الجي ــام بش نظ

هــي الضامنــة لحيــاة كرميــة يف ســوريا، لكنهــا عكــس 

ذلــك، وأنهــا تــأيت ملتابعــة أوامــر اإلمربياليــة األمريكيــة 

ــب... ــوأ املصاع ــري إىل أس ــاع الجامه واخض

شــامل  الرقــة،  يف  أيضــا  اليــوم  الجامهــري  ارتفــاع 

ــدات  ــا لوح ــدة واتجاه ــات املتح ــد الوالي ــوريا، ض س

ــرد يف  ــي مت ــة الت ــس الطريق ــعب  ، بنف ــة الش حامي

البــرة ضــد محميــة يانــي يف النظــام العراقــي وكــام 

ــي تقــف عــى بحــر  ــران الت ــا إي يفعــل االخــوة فئته

ــش  ــتمرار يف العي ــل االس ــاز وال تقب ــط والغ ــن النف م

يف ظــروف غــري مســبوقة. كجــزء مــن هــذا ، تجــري 

ــب. ــة يف إدل ــات التعبئ عملي

ونحــن نعلــم أن لدينــا اليــوم لــرضب بقبضــة واحــدة 

ــن  ــراق، م ــن اليمــن إىل الع ــزة، م ــن القــدس إىل غ م

إيــران إىل تيــريا ديــل فويغــو وداخــل الواليــات املتحدة 

نفســها ... نفــس العــدو، والــراع نفســه!

ومــن أجــل الحريــة والحيــاة الكرميــة. لــن نــرتك مقاطعــة 

إدلــب وســوف مننــع بــكل الوســائل حكومــة بشــار 

ــدار ملليمــرت واحــد. ــدم مبق ــن التق وميليشــياتها م

أمــس يف تعبئــة الضخمــة التــي وقعــت يف مدينــة إدلــب، 

تصويــر، يف حــني توقــف صبــي صغــري يل وأظهــر يل عامــة 

عقــده يف يديــه كتــب عليهــا "نطالــب باإلفــراج عــن 

ــار  ــام بش ــل نظ ــن قب ــجنوا م ــن س ــة الذي ــاس الغوط الن

ــة  ــم تســليمها جاهــزة لحكوم ــح أن الغوطــة ت ". ]توضي

ــع النظــام  ــاق م ــه بحجــة أن االتف بشــار، لوكســور توجي

أنهــم لــن تلمــس أي شــخص، وأنهــا لــن يســجن أي 

شــخص. مــا جــاء بعــد ذلــك هــو أن الســجن التعســفي 

ــار ملصــق  ــم إجــراؤه. أش ــد ت ــات األشــخاص ق ــام ملئ الت

ــاس[. ــؤالء الن ــل إىل ه الطف

الطفــل املدلــل ملســت حقــا نفــي، ومــاذا فعلــت فيديــو 

معــه وأخــذت الكثــري مــن الصــور.

براحــة ، هــذه الثــورة هــي بالنســبة لهــم. لهــذا الســبب 

، مــن إدلــب ، ال نفكــر يف التوقــف. نحــن ال ننــوي 

التوقــف حتــى يتــم إطــاق رساح جميــع املعتقلــني. مــن 

أجــل رشف شــهدائنا. مــن أجــل املســاواة ضــد كل الظلــم. 

لــن نرتاجــع أبــداً. ال خطــوة اىل الــوراء! إمــا أن نفــوز أو 

منــوت!

لــن نستســلم أبــدا. لــن نرتاجــع. يف هــذه املعركــة ال 

يوجــد عــودة. إن أهــل إدلــب يعرفــون ، وهــم واضحــون 

جــداً ، أنهــم مســتعدون لتلقــي الحــرب ، أو حتــى املنــزل 

إىل املنــزل ، أو مــن بيــت إىل بيــت ، أو مــن الشــارع إىل 

الشــارع. نحــن عــى اســتعداد لتغطيــة جميــع الجبهــات. 

نحــن عــى اســتعداد للمــوت للدفــاع عــن أبنائنــا النســاء 

واألطفــال الذيــن هــم يف بيوتنــا.

أشــكر جميــع الرفــاق يف جريــدة حقيقــة املقهوريــن 

ــال  ــى القت ــتمعون يل ، ع ــن يس ــخاص الذي ــع األش جمي

ضــد كل أولئــك الذيــن مل يدعمونــا والذيــن خانونــا.

للدفــاع  بالشــوارع  للفــوز  جميًعــا  ندعوكــم  اليــوم 

ــي  ــذه ه ــار. ألن ه ــة بش ــة بحكوم ــب واإلطاح ــن إدل ع

الطريقــة الوحيــدة التــي ميكــن أن نأخذهــا ، إذا فــزت يف 

ــارج. ــن الخ ــوارع م الش

جميــع حكومــات العــامل ، روســيا ، إيــران ، حــزب اللــه ، 

الواليــات املتحــدة وحتــى تركيــا هــي إرهابيــة. يغزوننــا.

لهــذا الســبب أدعــو جميــع الرفــاق ، جميــع الذيــن 

للقتــال.  ، يل  يســتمعون 

ــن  ــل م ــن أنتق ــدث. ل ــا التح ــتقبل ال ميكنن ــا يف املس رمب

ــه  ــن املحتمــل جــدا أن ــا. م ــة ، ســأبقى هن ــة املعرك جبه

ســيموت ، لكــن مــن فضلــك ، أدعــوك للقتــال معنــا. إىل 

كل النــاس األحــرار يف العــامل ، أدعوهــم للفــوز بالشــوارع 

يف جميــع أنحــاء العــامل ، للتعبئــة يف كل مــكان. ألن الدعم 

الــذي يتمتــع بــه بشــار األســد هائــل ، فهــو مدعــوم مــن 

ــا.  ــى تركي ــران ، روســيا ، حت ــات املتحــدة ، إي ــل الوالي قب

كلهــم غــزوا األرايض الســورية ودعمــوا نظــام بشــار األســد 

اإلرهــايب.

هــذا هــو الســبب يف أن كل النــاس األحــرار يف العــامل 

الذيــن يدعمــون الثــورة الســورية ، ندعوهــم إىل مســرية 

ــام. ــقوط النظ ــورية وس ــورة الس ــم الث لدع

بقلم أبو معاذ في تجمع إجالل في بيونس آيريس يوم 8 سبتمبر

خرجــت الجماهيــر بالشــوارع فــي إدلــب مــرة أخــرى. يدفعــون مــرة أخــرى للعــودة إلــى 
بدايــة الثــورة.

التصات مع احمد رحال يف اجتامع بوينوس ايرس

مظاهرات يف ادلب
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مســاء الخــري جميعــا. تحيــة كبــرية ألولئــك الذيــن 

يدعمــون الثــورة الســورية يف جميــع أنحــاء العــامل. 

تحيــة كبــرية ألولئــك الذيــن يقاتلــون مــن أجــل حقــوق 

ــامل. ــول الع ــني وح ــامل يف األرجنت الع

نحــن يف إدلــب ويف غــرب حلــب. الثــورة مســتمرة. 

ــام  ــدا. ك ــة ج ــة ومهم ــركات ضخم ــاك تح ــت هن كان

ــورة الســورية  ــون يف الث ــن يقاتل أحيــي كل أولئــك الذي

ــن أجــل  ــوم م ــون الي ــن يقاتل ــك الذي نفســها وكل أولئ

ــوريني. ــيني الس ــجناء السياس ــة الس حري

ــس  ــط. نف ــدة فق ــي واح ــعب وه ــص الش ــا تخ ثورتن

األشــخاص هــم نفــس القبضــة يف جميــع أنحــاء العــامل. 

إنهــا ثــورة املظلومــني ضــد الظاملــني. إنهــا الثــورة مــن 

أجــل حريــة الســجناء السياســيني ، ليــس فقــط أولئــك 

أولئــك  أيضــا  ولكــن   ، ســوريا  هنــا يف  املوجوديــن 

ــامل. ــاء الع ــع أنح ــني ويف جمي ــجونني يف األرجنت املس

تحيــة كبــرية لجميــع املنظــامت التــي تناضــل مــن أجــل 

حقــوق العــامل يف األرجنتــني والعــامل. نأمــل أن نقاتــل 

مثــل نفــس القبضــة. ثورتنــا هــي ثورتكــم. إنهــا ثــورة 

الشــعب ، ثــورة املظلومــني.

أحــد مقاتــيل  أن كان  بعــد  أنــه  أن أخربكــم  أريــد 

ــي  ــط األمام ــى الخ ــد أن كان ع ــورية ، بع ــورة الس الث

ــهداء  ــهر ش ــد أش ــرباء ، أح ــو ال ــو أب ــد أن كان أخ ، بع

ــن مصطفــى  شــامل ســوريا واب

شــهيد  وهــو   ، جمعــة  أبــو 

شــخصية سياســية. وهــو ليــس 

ــا هنــا فقــط ، بــل عــى  معروفً

الصعيــد الــدويل أيًضــا بالنســبة 

ــة  ــة الحقيق ــار صحيف إىل انتش

ــا  ــد أعطــاه أيًض ــة ، وق املظلوم

بــني جميــع املقاومــة الســورية. 

ــر ،  ــايت للخط ــرض حي ــد تع بع

بعــد أن تركــت أطفــايل ، بيتــي 

 ، للقتــال  للذهــاب  وعائلتــي 

اعتقلــوين ... ســجنوين.

ــن  ــزيل يف عفري ــب إىل من ــب ألذه ــع الخش ــت أقط كن

، املدينــة التــي تســيطر عليهــا تركيــا ، وقــد فتحــت يل 

ســببا. هــذه املحاولــة التــي يتــم إعــادة بنائهــا يف شــامل 

ســوريا ويف األرايض املحــررة ، كجــزء مــن اتفاقيــات 

جنيــف وأســتانا ، التــي ينفذهــا الجيــش الســوري الحــر 

تحــت قيــادة الواليــات املتحــدة ، لهــا ســلطات وقضــاة. 

اتهمــوين "برقــة املــوارد الطبيعيــة" مــن بلــدة عفريــن. 

ــة  ــايئ غرام ــدون إعط ــم يري ــبب يف أنه ــو الس ــذا ه ه

ــني يف الســجن. ــغ 2000 دوالر أو عام تبل

الجيــش  ســجون  يف  مروعــة  بتجربــة  مــررت  لقــد 

الســوري الحــر ، التــي ال تحســدين عــى ســجون بشــار. 

إن كاب الجيــش الســوري الحــر وجراالتهــم هــم نفس 

األشــخاص الذيــن كانــوا قبــل ســبع ســنوات تحــت 

قيــادة بشــار وجيشــه ، وهــم اليــوم يعــودون إىل هــذا 

ــدن. ــليم امل ــون بتس ــا يقوم ــب عندم الجان

قضيــت 15 يومــاً مــن التعذيــب ... 15 يومــاً مــن العزلة 

؛ مل يســمحوا يل برؤيــة عائلتــي التــي كان عليهــا أن 

ــوم يف ســوريا  تدفــع 2000 دوالر ، عندمــا ال يوجــد الي

أكــر مــن 5 دوالرات يف جيوبهــم.

أرحــب بكــم مــرة أخــرى. أشــكر أولئــك الذيــن يقاتلــون 

هنــاك ، وكذلــك الرفــاق الذيــن جــاءوا إىل هنــا للقتــال 

. معنا

يوم العاملي للنضال من أجل حرية املعتقلني الثورة السورية 
تجمع إجال يف بيونس آيريس

تحية من أبو مصطفى ، من األلوية الثورية التي تواجه الفاشي

شاهد صور وكامات من هذا اليوم عى 

Haqeqa Al Maqhoureenفيسبوك

www.flti-ci.orgاو عى موقع

اليوم العالمي للنضال من أجل حرية أسرى الثورة السورية

تركيا - اسطنبولبلجيكا - بروكسل دولة االسباني - مدريد

مجموعة سفيان الليث
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يوم العاملي للنضال من أجل حرية املعتقلني الثورة السورية 
تجمع إجال يف بيونس آيريس

نحـن ندعـم ونتضامـن مـع العـامل والفقـراء يف سـوريا، 

الشـوارع  إىل  إدلـب  محافظـة  يف  اخراجهـم  تـم  الذيـن 

ملواجهـة عـدوان األسـد وبوتـني والحصـار الـذي فرضتـه 

بالقواعـد  املحافظـة  وتطويـق  الحـدود  وإغـاق   , تركيـا 

. االسـتيطانية 

يريـد  الشـعب   " الجامهـري صارخـة  تسـري  أخـرى  مـرة   

النظـام!"  إسـقاط 

يف هـذه األثنـاء, نحـن يف رصاع مشـرتك مـع 2٣ مدينـة 

اإلبـادة  تديـن  و  السياسـيني  السـجناء  بحريـة  تطالـب 

األسـد  سـجون  يف  السـورية  الثـورة   ملقاتـيل  الجامعيـة 

الفـايش

 , بضخامتهـا   , إدلـب  يف  أمـس  جـرت  التـي  املظاهـرات 

التـي أحبطـت نظـام  ذكرتنـا مبظاهـرات 2011 – 2012 

الربجوازيـة  الدولـة  مؤسسـات  كل  و  االسـدي  الكراهيـة 

السـورية. 

حاشـدة  مظاهـرات  هنـاك  كانـت   2012  –  2011 يف   

تطالـب بالحقـوق الدميقراطية, الخبز مقابـل زيادة ٤00% 

مـن أسـعار املـواد الغذائيـة.

وهكـذا كانـت سـوريا حلقة وصل لسلسـلة الثـورات التي 

بـدأت يف تونـس وأشـعلت النار يف املغـرب العريب والرشق 

األوسط.

يف تلك السـنوات, يف غضون سـتة أشـهر, قام الشـعب حل 

قوات القمع األسـدية , فقام األسـد بإرسال الجنود للهجوم 

.... لكن الجنود مل يستطيعوا قتل الناس. كان جنود وضباط  

 األسـد هـم نفسـهم أبنـاء الشـعب فاسـتداروا بأسـلحتهم.

)...(

اندلعـت الثـورة أوال يف العـراق عـام 2008 بطـرد الجيـش 

االمـرييك, مـع خـروج أول الثـورات  يف ايران يف عـام 2009 

ضـد الثيوقراطيـة االيرانية و يف عامـي 2011- 2012 مرورا 

بتونـس إىل دمشـق كالـرشارة ومازالـت مشـتعلة. هنـاك 

العـراق,  جنـوب  البـرة,  يف  وايضـا  إدلـب  يف  مقاومـة 

الشـعب اليمنـي ال يستسـلم, غـزة تواجـه الصهيونيةوقـد 

األردنيـون  العـامل  أظهـر 

أنهـم لنـن يقبلـوا الجـوع 

خطـط  يقبلـوا  ولـن 

الـدويل  النقـد  صنـدوق 

حـدد  لقـد   . لتجويعهـم 

الشـعب االيـراين أعـداءه: 

كامللـوك  "يعيشـون  الذيـن  االيرانيـة  الثيوقراطيـة  فاشـيو 

يف حـني أن املسـتغلني يعيشـون كمتسـولني" كـام تقـول 

الجامهـري.

كانـت الثـورات يف املغـرب العريب والرشق األوسـط واحدة 

مـن املعارك الكربى التـي خاضتها الطبقـة العاملة العاملية 

ضـد اإلمربياليـة التـي كانت تحـاول يف تلك السـنوات رمي 

ثقـل األزمة عـى كاهل الجامهـري العاملية. 

القتـال,  العامالالوروبيـة يف  ايضـا  يف عـام 2010 دخلـت 

.هـزت  وانجلـرتا  وفرنسـا  االسـبانية  الدولـة  عـامل  مثـل 

الطبقـة العاملـة اليونانيـة ماسـرتيخت أوروبـا بإرضابـات 

عامـة ضخمة,لقد دخلـت الجامهري من جورجيـا ورومانيا 

وهنغاريـا يف الكفـاح ضـد خطـط صنـدوق النقـد الـدويل. 

الكفـاح ضد االمربياليـة لعامل أمريـكا الاتينية مل يتوقف. 

يف مدغشـقر، زمبابوي، موزمبيـق، نيجرييا كان هناك رصاع 

. أيًضا

الزيـادة الكبـرية يف الجامهـري أدت إىل انتفاضـة جامعيـة 

شـاملةجديدة يف العـامل كلـه.

وكـام كنـا نديـن، فـإن القيـادات الغـادرة لحركـة العـامل 

 ،  )WSF( العاملـي  االجتامعـي  واملنتـدى  العامليـة، 

والسـتالينية وخدامهـا ، ومرتدي الرتوتسـكية ، غريت هذه 

وأزالتهـا. الجامهرييـة  الثوريـة  العمليـات 

اإلرهـاب" واخرتعـوا  "جبهـة مكافحـة  أنشـأوا  أوروبـا  يف 

مـا يسـمى بــ "الحـرب ضـد داعـش". لقـد فصلـوا الطبقة 

العاملـة األوروبيـة عـن الثورات يف املغـرب العريب والرشق 

األوسـطوهكذا تركـوا الحرية للقـوى املضـادة للثورة ألخذ 

مـر, الهجـوم يف اليمـن وبـدء هجـوم فايش يف سـوريا. 

كان  ، وهكـذا  لإلمربياليـة  رئيسـية  نقطـة  كانـت سـوريا 

 ، أوكرانيـا  العاملـة يف  الطبقـة  املناجـم وانتفاضـة  عـامل 

التـي هـددت بتوحيـد معـارك الطبقـة العاملـة يف أوروبـا 

الرشقيـة مـع الغـرب.

ساسـل  توقـف  ان  اإلمربياليـة  عـى  كان  سـوريا,  يف 

الثـورات يف املغـرب العـريب و الـرشق األوسـط التي بدأت 

الراعـات  هـذه  فـإن   , ذلـك  يحـدث  مل  إذا  تونـس.  يف 

املركزيـة  الـدول  يف  العـامل  نضـال  إىل  سـتنضم  كانـت 

التـي اسـتمرت يف القتـال . "غاضبـني" مدريـد قـد أخـذوا 

بالفعـل بويرتـا ديـل سـول وصاحـوا " تحيـا الجمهوريـة ". 

لقـد هـددوا النظـام امللـي البوربـون بالنضـال الشـديد, 

يف  سـرتيت  وول  الجامهـري  حـارصت   , األثنـاء  هـذه  يف 

ل  املـوت   " صيحـات  مـع  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 

1 % مـن الطفيليـات " مـع احتـال عـى وول سـرتيت . 

لقـد أحاطـوا 8 أبنيـة مـن أكـري البنـوك يف العـامل. هكـذا 

 تصادمـت الجامهـري ضد إفـاس النظام الرأسـاميل العاملي.

كانـت الثـورات يف املغـرب العريب و الرشق األوسـط مبثابة 

انفصـال عـن هـذا الهجوم العاملي الشـامل . هـددوا بفتح 

 عملية نوع 7٤-68 أي انتفاضة جامهريية عامة , كام رأينا. 

بـدأ العـامل يف الهنـد القتـال ايضا. قـام العـامل الصينيون 

قطعرؤسـاء أصحـاب الرشكاتعندمـا أرادوا إغاق مصانعهم 

يف تونغهـوا ولينجـزو, عندمـا اعلنوا عـن تخفيضات هائلة. 

االقتصاديـة شـهدت تحـرك األرض  نعرتهـا  اإلمربياليـة يف 

تحـت قدميها.ودعـت املنتـدى االجتامعي العاملـي واتحاد 

العـامل إىل وضـع جـدار  انحـاء  البريوقراطيـات يف جميـع 

خـاف ضـد هجـوم الجامهـري. يف امـريكا الاتينيـة، غـذت 

االمربياليـة فضيحـة "الثـورة البوليفاريـة" التـي هـي اليوم 

أوقفـت إطـاق النـار عـى العـامل يف نيكاراغـوا وفنزويا. 

في مؤتمر استانة أعد أردوغان وبوتين واألسد خطة لتعميق المذبحة 
محاصرة وفرض تسليم إدلب الخنادق األخيرة للثورة

بقلم كارلوس منزر, مدير الصحيفة المنظم العمال الدولي 
في تجمع إجالل في بيونس آيريس يوم ٨ أيلول
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يف بوليفيـا , قـام موراليـس بقتل رفاقه مـن  الفاحني , كام 

فعـل مـع مزارعـي نبتـة الكـوكا يف يونغـاس , و هي نفس 

املنطقـة التـي ينحـدر منهـا ايفـو موراليـس , ناهيـك هـن 

ذكـر لوال و كريسـتني كريشـر الذيـن ركعوا أمـام صندوق 

النقـد الـدويل يف امـريكا الاتينيـة الجنوبيـة . 

, خلقـت االمربياليـة "جبهـة مقاومـة  وايضـا, كـام رأينـا 

لإلرهـاب" , التـي مل تندعـم مـن البريوقراطيـة االوروبيـة 

و و االرسـتقراطية العامليـة و حسـب بـل ايضا مـن امريكا 

الاتينيـة, حيـث خدعـة " الثـورة البوليفاريـة " دعمـت 

أكـرب عمـاء و القتلـة مثـل الثيوقراطيـة االيرانيـة , جيـش 

الحاميـة اليانـي يف العـراق , اململكـة العربيـة السـعودية 

أو حتـى األسـد الـذي سـحق الجامهـري. 

كان رمـز العمليـة هـو معاهـدة أوبامـا – كاسـرتو, التـي 

أخضعـت الطبقـة العاملـة األمريكيـة لواحـد مـن أعظـم 

الياقـات البيضـاء لشـعوب العـامل.  قتلـةذوي 

كان أوبامـا هـو مـن أرسـل األسـد ليقـوم "بعملـه القـذر" 

بعـد  مبـارشة  التدخـل  يسـتطيعوا  اليانكيـز مل  أن  حيـث 

هزميتـه يف العـراق. 

إن اليسار العالمي اإلصالحي , أتباع وول 
ستريت , هم الذين "اطفئوا النور" حقا 
, و تركوا العالم في ظالم , حتى يتمكن 
القاتل األسد من ضمان خطته "القاتل 

 المتسلسل" الفاشية .

للمنتـدى  اجتامعـان  عقـد   ,  201٤  –  201٣ عـام  يف 

االجتامعـي العاملـي يف تونـس حيث يوجد أكـر من 2500 

والبريوقراطيـة   , كلـه  ,واليسـار  التشافيسـمو   منظمـة, 

الـخ.  ، األوروبيـة  السـتالينية  النقابيـة 

. غـادروا و مل يظهـروا  "العـدو هـو داعـش"  قالـوا  لقـد 

هـذه   , األسـد  وبقـي    . األوسـط  الـرشق  يف  بعدهـا 

السـورية  املـدن  كل  مدمريـن  بوتـني,  طـريان  مـع   املـرة 

ذات  تكـون  وال  تنجـح  أن  ميكـن  ال  السياسـة  هـذه 

مصداقيـة من دون اإلمربيالية واألسـد نفسـه ليفتح أبواب 

سـجون دمشـق وبغـداد حتـى تقـوم قـوات املرتزقـة مـن 

البورجوازيـة القدميـة لصّدام الحسـني - التـي تحولت اآلن 

إىل داعـش - بتنظيـم عصابـات مضادة للثـورة متحّولة إىل 

جامعات تطرف اسـامي، إلنشـاء الخافة من" باد الشـام 

". كان هدفهـا الوحيـد السـيطرة عى آبار النفط يف شـامل 

سـوريا واملثلـث السـني للعراق يف املوصـل والفلوجة ، وما 

إىل ذلـك ، عندمـا تـم إحـراق كل هـذه املنطقـة بنـريان 

الثورة.

بعد االنهيار االقتصادي عام 200٨ ، 
في مواجهة انتفاضة جماهيرية ، ركزت 

اإلمبريالية قواتها على سحق أكثر 
تركيزين متقدمين في الثورة العالمية: 

سوريا وأوكرانيا.

الثـورة  تلـك  عـى  السـيطرة  اسـتطاعوا  الطريقـة  بهـذه 

السـورية العظيمـة, تدمـرت مدنهـم , مايـني الاجئـني و 

. مئـات اآلالف مـن الشـهداء 

يف سـجون و معتقـات النظـام تـم سـجن أفضـل مقاتـيل 

الثـورة السـورية و أكرهـم تضحيـة , و تـم تعذيبهـم و 

. قتلهـم بعـرشات اآلالف 

لكـن ال ميكـن أن يحـدث يشء مـن هذا مـن دون جراالت 

السـنة, الذيـن فرقـوا الجامهـري , نزعـوا سـاحهم , و مـع 

احزابهـم العسـكرية تـم تسـليم كل املـدن املتمـردة مـن 

الرشيـرة  الخطـة  هـي  تـزال  وال  هـذه  .كانـت  الداخـل 

مـن  املنظمـة  السـورية  الثـورة  لهزميـة  للثـورة  املعاديـة 

جنيـف واألمـم املتحـدة ، تحـت قيـادة الواليـات املتحدة.

تـم فـرض الهجـوم عـى الثـورة االوكرانيـة متاما كـام فرض 

عـى الثـورة السـورية , مـع اتفاقيـة مينسـك, فقـد قتلـوا 

نضـال الطبقـة العاملـة , وقسـموها بـني كييـف الفاشـية 

االوليغارشـية  إىل  الثوريـة  التعديـن  حركـة  اخضـاع  و  و 

البونابرتيـة يف دونبـاس وموسـكو.

اليـوم هـذا الهجـوم املضـاد اإلمربيايل الـذي أطلـق العنان 

وحشـية  العـامل.إن  حـول  ميتـد   ، وسـوريا  أوكرانيـا  ضـد 

ظروفالعمـل املرخصـة يف الهنـد, فرنسـا, برازيـل, جنـوب 

افريقيـا و  تلـك التـي تـم فرضهـا 

مـن  أكـر  ليسـت  االرجنتـني,  يف 

اسـتمرارية لهذا الهجوم االمربيايل 

تركيـز  أكـر  وسـحق  دمـر  الـذي 

الثـورة تطـورا , إن عمليـة املرونة 

يف  مبرسـوم  الوحـيش  العمـل  يف 

الهنـد وفرنسـا والربازيـل وجنوب 

يتـم  الـذي  والفـرض   ، أفريقيـا 

 ، األرجنتـني  الواقـع يف  فرضـه يف 

ليسـت أكـر مـن اسـتمرارية هذا 

دمـر  الـذي  اإلمربيـايل  الهجـوم 

وسـحق أكـر تركيـز الثـورة تطوراً 

، بينـام القيـادات الغـادرة كانـت 

مسـؤولة بشـكل جيـد جـدا عـن 

التـي هـزّت كوكـب  للجامهـري  الصـارم  الهجـوم  تفكيـك 

األرض خـال االنهيـار الرأسـاميل يف عـام 2008 ؛ الكـراك 

واملسـتنقعات التـي ال ميكـن لإلمربياليـة أن تغادرهـا دون 

إلقـاء كل أزمتهـا للعـامل وللمسـتغلني.

كـام قلنـا, كام قلنا ، أعطـت القيادات الغـادرة عقبة كبرية 

لإلمربياليـة. تـم بيع الثـورة الكوبية لإلمربياليـة ، وكام رأينا 

، اتفـاق كاسـرتو مـع أوبامـا ، كان رضبـة جديـدة يف ظهـر 

العـامل.  أنحـاء  جميـع  يف  الجامهرييـة  النضـال  عمليـات 

السـتالينية ، عندمـا تغـرق الرأسـاملية ، أطلقـت رصخـة 

حـرب مـن هافانـا تقول "لقـد انتهت االشـرتاكية". يف هذه 

اللحظـة التـي تخـوض فيهـا الجامهـري معـارك صلبـة ضـد 

املجاعـات الحقيقيـة واملـآيس العميقـة ، كـام هـي تلـك 

التـي تهـز الكوكـب. يف هـذه اللحظـات ، يغـادر الخونـة 

قامئـة".  تعـد  مل  "االشـرتاكية  إن  ليقولـوا  االشـرتاكية  إىل 

 وصوتـوا فقـط لدسـتور يـرشع امللكيـة الخاصـة يف كوبـا.

لقـد خـرج مروجـو الرتوتسـكية ، عـى عجـل ، بوصفهـم 

خداًمـا لسـتالينية ، ليعلنـوا عـن الريـاح األربعـة ، ليقـرأوا 

نفـس الهتـاف بـأن "االشـرتاكية مل تعـد كذلـك" وأنـه مـن 

املمكـن فقـط القتـال مـن أجـل "توسـيع الدميقراطيـة". 

تـم تطبيـق هـذه السياسـة بالفعـل يف الـرشق األوسـط ، 

مـع دعواتهـا إىل الجمعيـات التأسيسـية التـي انتهـت أوالً 

بعمليـات احتيـال كبـرية أدت إىل عـدم تنظيـم الهجـوم 

املضـادة  الثـورة  لرضبـات  الـرشوط  وأعـدت  الجامعـي 

)...( والبونابرتيـة. 

اليـوم تجـري معركـة حاسـمة يف الرشق األوسـط, وسـوف 

تعتمـد نتيجـة تلـك املعركـة إىل حـد كبـري عى مـا يحدث 

يف املعـارك يف كل قـارة. 

والصـني  روسـيا  اسـتعامر  إلعـادة  معركـة  إعـداد  يجـري 

يف الحـرب التجاريـة بـني الواليـات املتحـدة وأملانيـا. لقـد 

وروسـيا  الصـني  يف  العاملـة  الطبقـة  عـى  الهجـوم  بـدأ 

بالفعلويسـتمر بسياسـة النهـب ,املجاعـة والهجـوم عـى 

فتوحـات الحركـة العامليـة بأكملهـا ، مبـا يف ذلـك بقيـة ما 

يسـمى بـدول بريكـس مثـل جنـوب افريقيـا و الربازيـل. 

االرجنتـني يف أزمـة و تـم نهبهـا بشـكل مضاعـف مـن قبل 

صنـدوق النقـد الـدويل .

يف روسـيا قامـوا بتصفيـة املعاشـات. فـوز بوتني يف سـوريا 

مـن معاشـاتهم  العـامل يف روسـيا محرومـون  أن  يعنـي 

 70 ال  يبلغـون  عندمـا  يتقاعـدون  وسـوف  التقاعديـة 

عامـا. وال يتقـاىض مايـني العـامل رواتبهـم. لكـن هنـاك 

للقيـام  الفاشـية  القـوات  لتسـليح  املـال  مـن  يكفـي  مـا 

 مبذبحـة يف سـوريا. هـذا هـو دور القاتـل بوتـني وأعوانـه.

ليـس  هائلـون  أعـداء  لديهـا  اليـوم  إدلـب  يف  املعركـة 

فقـط براميـل األسـد أو قنابـل بوتـني. لقـد رأينـا بالفعـل 

كيـف أن غـزو تركيـا كان وسـيكون العامـل األكـرب املضـاد 

للثـورة الـذي يعمـل للتشـويش من داخـل النضـال الهائل 

لجامهـري إدلـب التـي فـازت يف الشـوارع. 

قواتهـا  تجميـع  إعـادة  و  املقاومـة  تجـدد  ملنـع  هـذا  و 
بشار االسد الفايش مع بوتني املجرم
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حلـب  و  درعـا,  دمشـق,  عـى  الجبهـات  فتـح   وإعـادة 

لكـن الجامهـري ال تـرتك املظاهـرات. النتيجة غـري واضحة. 

أزمـة القيـادة تتعمـق. إذا تـم تقديـم الثـورة للربجوازيـة 

وعصاباتهـا املختلفـة ، فمـن املؤكـد أنهـا سـتهزم, و لكننـا 

نـر , الجامهـري يف الشـوارع , الهتـاف " ال يجـوز لهـم 

املـرور " كان مسـموعا يف كل انحـاء العامل. يف إدلب, رجال 

امليليشـيات هنـاك قـد سـمعوا بالفعـل " األغـاين املضللـة 

" الخاصـة بأولئـك الذيـن قالـوا إنهـم اضطـروا إىل نـزع 

السـاح وعقـد اتفاق مع األسـد. لقـد رأوا بالفعل جراالت 

الجيش السـوري الحر يلبسـون زي الرسـمي لجيش بشـار 

أو يصبحـوا رشطـة لهـم. 

خطتهـا  تفـرض  أن  تركيـا  عـى  السـهل  مـن  يكـون  لـن 

الجامهري.الفصـل  سـاح  ونـزع  الداخـل  مـن  لاستسـام 

األخـري مـن الثـورة السـورية مل يكتـب بعد. لكـن كلام زاد 

عـدد العـامل الذيـن متكنوا مـن إدراك اعدائهـم و من هم 

حلفائهـم , كلـام اقرتبنـا مـن الدفاع عـن الثورة السـورية, 

إىل خندقهـا األخـري و التحضـري لهجـوم شـامل يف سـوريا و 

كل املنطقـة. 

يجب علينا أن نسيطر على برنامج 
اصالحات اجتماعية حتى يتمكن 

المستغلين من مناقشة قيادة الحرب 
العسكرية ضد األسد إلى البرجوازية 

السنية الجبانة و إزالة كل األوهام الكاذبة 
بأن اردوغان و قواته البونابرتية قادمون 

 إلنقاذ المظلومين في سوريا 

اردوغان يلوح بسوط القمع و العبودية ضد العامل 

األتراك, و الشعب الكردي و مايني الاجئني السورين 

الذين هم ضمن حدوده. 

طريـق النـر ال ميكـن أن يكـون غـري  : األسـلحة التـي 

تـم االسـتياء عليهـا خـال الحـرب األهليـة يجـب أن تتـم 

السـيطرة عليهـا مـن قبـل الشـعب الذيـن هـم بالفعل يف 

الشـوارع. يف ادلـب, ال أحـد  يفـرض تسـليم السـاح, و 

ال أي قـوة أجنبيـة أو معاديـة للثـورة تابعـة لألسـد تحتـل 

ميلليمـرتا واحـدا مـن األرض.

شـخص واحـد, بندقيـة واحـدة ! ال يتـم تسـليم األسـلحة 

فلتعـود  الجنـود!  و  العـامل  لجـان  أجـل  مـن   ! الثقيلـة 

التنسـيق!  ولجـان  الشـورى 

بالنسـبة للشـعب , " فليسـقط النظـام !" تعنـي الحصـول 

التابعـة لألسـد. يف  الفاشـية  القـوى  الخبـز وسـحق  عـى 

املناطـق املحـررة, تكاليـف املعيشـة أسـوأ مـن املناطـق 

التـي يسـيطر عليهـا الكلـب بشـار. الطلب بنقـل االقتصاد 

 , تجارتهـم   , حلـب  أو  درعـا   , املحـررة  إلدلـب  الكامـل 

صناعاتهـم و بنوكهـم إىل أيـدي الشـعب حتـى يأكلـوا هو 

صـاروخ قـوي للجامهـري يقومـوا بثـورة و متـرد يف حاميـة 

القتـال  روح  و  مـزاج  لزيـادة  و  لألسـد  التابعـة  الجيـش 

مطلـب  أيضـاً  مرة,هـذا  الـف  املتمـردة  الجامهـري  عنـد 

يشـعر بـه مايـني الاجئـني, حتـى يتمكنوا من العـودة إىل 

سـوريا واسـتئناف القتالـو حتـى قـوات اردوغـان املعاديـة 

اسـتعداد  مـن هـو عـى  ايضـا  و  قتلـة شـعبهم  للثـورة, 

املنطقـة.  يف  االمربياليـة  لـكل  الجاندرمـا  بـدور   للقيـام 

لإلصاحـات  برنامـج  دون  مـن  أهليـة  تنجـح حـرب  لـن 

االجتامعيـة . إن مصـادرة الرأسـامليني هـي الطريق لفصل 

الربجوازيـني عـن األسـلحة وإعادتهـا إىل الشـعب. 

إن القتـال مـن أجـل تأميم البنـوك و آبار النفـط من دون 

تعويـض يف جميـع انحـاء سـوريا, و ايضـا كتعويـض عـن 

تدمـري و نهـب األمـة, هـذا الربنامـج هـو أقـل مـا ميكـن 

أن يقـدم املسـتغلني حياتهـم مـن أجلـه للنهايـة يف هـذه 

الحـرب األهليـة, حيـث العـودة للـوراء يعنـي املـوت.

هـذا هـو الطريق الوحيد إىل األمام السـتعادة و إعادة بناء 

املنازل و سـوريا بأكملها, التـي دمرتها قوات االحتال. 

برنامـج ثـوري كهـذا من شـأنه أن يوقـظ تعاطف جامهري 

الـرشق األوسـط برمتـه ، الذيـن تحـت أقدامهـم 80% مـن 

نفـط وغـاز العـامل ، بينـام ميوتـون مـن الجـوع ويعانـون 

األسـوأ. سـريى عـامل أوروبا والعامل بـأرسه أن هناك معركة 

مسـتمرة يف سـوريا يف الدفـاع عـن مصالح الطبقـة العاملة 

واملضطهديـن عـى كوكب األرض. سـوف يـرون أن انتصار 

هجـوم  لوقـف  مركزيـة  مسـألة  هـو  السـورية  املقاومـة 

الرأسـامليني عـى املسـتوى العاملي.

للحـرب  النـر  برنامـج  هـو  االشـرتاكية  الثـورة  برنامـج 

طلـب  أنـه  عـى  رفعـه  إىل  الدعـوة  وتهـدف  األهليـة. 

مـن املسـتغلني يف جميـع أنحاءاملغـرب العـريب و الـرشق 

األوسـط لي تعـود املنطقـة بأكملها 

إىل رصخة الحرب " يجب أن يسـقط 

النظـام " , نظـام األسـد , بوتـني ... و 

اردوغـان.

ايضـا  بـل  فقـط,  هنـاك  ليـس  و 

سـرتيت,  وول  يف  املخزيـة  األنظمـة 

 , االسـبانية  الدولـة  يف  البوربـون 

 , الخامسـة  الفرنسـية  الجمهوريـة 

 . الـخ 

معـارك حاسـمة قادمـة. اليـوم, أكر 

مـن أي وقـت مـى, النضال من أجـل إقامة قيـادة ثورية 

لجامهـري سـوريا و الـرشق األوسـط أمرا أساسـيا. 

لقد خصصنا كل قواتنا يف هذه املهمة. 

نحـن مـن FLTI , نريـد أن نحيـي جميـع الرفـاق الذيـن 

سـاروا يف جميـع انحـاء العـامل و خاصـة يف إدلـب. و ننـص 

التزامـات  الشـوارع يفـرض  عـى أن تحـرك الجامهـري يف 

نفرتضهـا يف  ان  علينـا  الحالـة  علينـا و يف هـذه  جديـدة 

القـارة االمريكيـة.

يف االرجنتـني, سـيعقد اجتـامع G20 يف نوفمـرب. يجـب أن 

نـرد عـى االمربياليـة من أجـل كل هـذه املعـارك املعادية 

للثـورة التـي تنظمهـا يف الـرشق األوسـط والعـامل. اجتـامع 

G20 التـايل, مثـل األمـس يف هامبـورغ , يسـتحق الجحيم.  

نفـس الجحيـم الـذي فرضـه القراصنـة االمربياليـني عـى 

الجامهـري مـن سـوريا , الـرشق األوسـط و العـامل بـأرسه 

, يسـتحقونه يف االرجنتـني, و هـذه مهمـة لجميـع عـامل 

العـامل و أمريـكا الاتينيـة خاصـة. 

و   . املعـارك  تلـك  يف  السـورية   الثـورة  رايـة  سـتكون 

سـتكون هنـاك ايضـا ضـد السـفارة الروسـية, ضـد القاتـل 

بوتـني, املقـدم كحليـف للشـعب مـن قبل جميـع قيادات 

الشـعوب الغـادرة, الذيـن عليهـم ايضـا الحصـول عـى ما 

يسـتحقونه. 

وبالفعـل قـد تـم التصويـت عـى هذا مـن قبـل جمعيات 

الطـاب يف الكفـاح يف بوينـس ايريس.

القـرار.  ذلـك  بتطبيـق  ملتزمـون   إننـا 

للنمـس  التابعـة  السـلطة  قلعـة  تقويـض  أن  حـني  يف 

بوتـني تـم بأمـر مـن الجامهـري الروسـية الذيـن يفـوزون 

يف الشـوارع دفاعـا عـن رواتبهـم و معاشـاتهم و الذيـن 

 . جنودهـم  مـع  يصدمـون 

إىل  وسـتعود  تنهـض  الروسـية  العاملـة  الطبقـة 

العرشيـن.  القـرن  يف  فعلـت  كـام  أخـرى  مـرة  القتـال 

 ، القيـارصة  مـع  فعلـوا  كـام   ، بقسـوة  يعاقبـون  سـوف 

ارتكبهـا  التـي  الجامعيـة  واإلبـادة  واملجـازر  االعتـداءات 

أوراسـيا. شـعوب  ضـد  موسـكو  مـن  وعصابتـه   بوتـني 

قتـى  مئـات آالف  السـوريني وال  السـجناء  ال  ننـى  لـن 

املذابـح لـن ننـى 

تحقيـق  سـيتم  مغفـرة!  وال   , نسـيان  هنـاك  يكـون  لـن 

 العدالـة بانتصـار الثورة يف سـوريا و عى الصعيـد الدويل . 

كارلوس منزر

مظاهرات يف ادلب
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ــي  ــارات الت ــد التي ــات ض ــدم ماحظ ــم نق ــذا القس يف ه

تطلــق عــى نفســها اســم "اشــرتاكيني" و "يســاريني" ، 

الذيــن تحدثــوا باســم الثــورة العامليــة والطبقــة العاملــة ، 

وقــد أثــاروا مواقــف انتهــت عنــد أقــدام الفاشــية بشــار 

األســد. لقــد دعمــت األحــزاب الشــيوعية ، يف ســوريا 

ــه  ــى أن ــض ع ــه ينق ــام جعل ــب بشــار ، م ــامل ، الكل والع

"مناهــض لإلمربياليــة" عندمــا قــام بالعمــل القــذر لجميــع 

القــوى اإلمربياليــة يف ذبــح الجامهــري الســورية. كذلــك ، 

ــي تتحــدث باســم االشــرتاكية  ــارات األخــرى الت ــإن التي ف

الثوريــة أعــادت إنتــاج هــذه املهزلــة ضــد الطبقــة 

ــي  ــب الت ــررة األكاذي ــوريا ، مك ــتغلة لس ــة واملس العامل

ــاب" ،  ــة ، أو "اإلره ــني باإلمربيالي ــد وبوت ــيواجهها األس س

ــه عــن  ــة للشــعب الســوري. وفصل ــورة البطولي ــا الث نافي

ــب ،  ــذه األكاذي ــع ه ــامل. م ــة يف الع ــن الطبق ــقائه م أش

تضــاف إىل تأكيــدات كل التيــارات التــي قيلــت مــن 

اليســار عــى مســتوى العــامل والتــي "العــدو األكــرب 

ــني  ــد وبوت ــرة إىل األس ــم ح ــوا أيديه ــش" ، ترك ــو داع ه

للمذبحــة. حتــى وصلــوا إىل نقطــة دعــم غــزو اإلمربياليــة 

ــام 201٣. ــايل يف ع ــية مل الفرنس

هــذه هــي حالــة تيــار اجتامعــي دميقراطــي يســمى 

"حــزب العــامل االشــرتايك" )PTS( ، وهــو حــزب "حــزب 

العــامل االشــرتايك" األرجنتينــي ، الــذي ميتلــك "جبهــة 

اليســار العامليــة" مــع التيــارات األخــرى التــي تعمــل يف 

ــم  ــط تأثريه ــتخدم ق ــي مل تس ــي ، والت ــان األرجنتين الربمل

ــة  ــكا الاتيني ــة وأمري ــري األرجنتيني ــل الجامه ــاك وقب هن

للدفــاع عــن الجامهــري الســورية. بــل عــى العكــس ، فقد 

اســتخدموا نرشةهــم الرقميــة التــي تحمل اســم "إزكويردا 

ــة  ــب والتغطي ــرش األكاذي ــار( لن ــدة اليس ــو" )جري دياري

عــى األســد ، بــل حتــى مقــاالت مروقــة مــن الصحافــة 

الربجوازيــة. هنــا نســتخرج مقتطفــات مــن جدلــني ضــد 

منشــورات هــذه النــرشة الرقميــة ، التــي تغطــي األســد.

االشــرتاكية- التيــارات  مــن  واحــد  ببســاطة  هــذا 

الدميوقراطيــة يف العــامل. وقــد دعــت مثــل هــذه التيــارات 

إىل دعــم حــزب العــامل الكردســتاين ، قائلــة: "إنــه الــيشء 

التقدمــي الوحيــد يف ســوريا" ، وفتــح حــزب العــامل 

ــامل  ــورة يف الع ــاداة للث ــرب مع ــام أك ــاب أم الكردســتاين الب

ــوا 10  ــن نصب ــني ، الذي ــني األمريكي ــة االمربيالي ، القراصن

يف شــامل ســوريا. كــام ينتمــي "مــاس" األرجنتــني الجديــد 

ــال  ــم النض ــي "دع ــي تدع ــارات ، الت ــذه التي ــل ه إىل مث

ــى  ــردي" ، وانته ــعب الك ــري للش ــر املص ــل تقري ــن أج م

ــذي  ــه املطــاف إىل دعــم حــزب العــامل الكردســتاين ال ب

أبــرم معاهــدة مــع بشــار 

املتحــدة  والواليــات 

األمريكيــة ، ويفصــل بــني 

وبــني  الكرديــة  الكتــل 

املســتغلني.  الســوريني 

وانتهــى   ، ككل  ثورتهــم 

بهــم املطــاف مصريهــم 

مــع هــؤالء مــن الظاملــني 

ــبيل  ــون الس ــا يك ، عندم

الوحيــد للشــعب الكــردى 

لقهــر حــق تقريــر املصــري 

الثــورة.  انتصــار  هــو 

ــوا يف  ــة كان ــذه الطريق به

امليــدان جنبــاً إىل جنــب مــع بشــار يحــارص حلــب يف عــام 

2016 ومعهــم الواليــات املتحــدة ذبــح عــرشات اآلالف يف 

الرقــة وتحويلهــم إىل رمــاد.

مــن ناحيــة أخــرى ، أعلــن قطاع آخر من اليســار املســمى 

دعمــه للثــورة الســورية ، لكنــه ذكــر أنــه ميكــن مواجهــة 

ــات  ــل مؤسس ــار مبســاعدة "املجتمــع الــدويل" ، مث بش

األمــم املتحــدة ، وحتــى مــع الواليــات املتحــدة. وغريهــا 

مــن "القــوى الغربيــة" ، الذيــن كانــوا جميًعــا مشــاركني يف 

اإلبــادة الســورية. وطــوال ســنوات ، طلبــوا مــن الواليــات 

املتحــدة الحصــول عــى أســلحة ودعــم ، والــيشء الوحيــد 

الــذي أرســله القراصنــة اإلمربياليــون هــو بوتــني ، الحــرس 

ــراالت  ــود ج ــت تق ــي كان ــا ، الت ــا تركي ــراين ... وأيض اإلي

الجيــش الســوري الحــر لتســليم املــدن املتمــردة واحــدا 

ــط  ــتيطانية تحي ــؤرة اس ــا 12 ب ــوم ، لديه ــر. الي ــو اآلخ تل

ــزع  ــرض الجامهــري عــى ن ــد ف ــث تري ــن حي ــب ، م بإدل

الســاح واالستســام.

كانــت تيــارات اليســار التــي أثــارت هــذا املوقــف ، عــى 

ســبيل املثــال ، رابطــة العــامل الدوليــة - )LIT( والوحــدة 

الدوليــة للعــامل - )UIT( وأحزابهــم يف جميــع أنحــاء 

ــورة  ــاء الث ــامل أن حلف ــري الع ــربوا جامه ــد أخ ــامل. لق الع

ــة" ومؤسســاتهم ،  ــة الدميقراطي الســورية هــم "اإلمربيالي

أو الربجوازيــة املعارضــة لبشــار ، مثــل جــراالت الجيــش 

ــوا جــزًءا  الســوري الحــر ، أو مثــل أردوغــان ، الذيــن كان

ــر مــن أجــل هزميــة  ــث يتآم ــف. حي مــن مؤمتــرات جني

الحقيقيــون  الحلفــاء  كان  عندمــا   ، الســورية  الثــورة 

للجامهــري الســورية هــم إخوانهــم للطبقــة العاملــة 

ــة. العاملي

هــذه التيــارات ، التــي لهــا تأثــري كبــري يف قطاعــات 

التضامــن  لتكريــس  تســتغلها  مل   ، العــامل  يف  العــامل 

ــم  ــاه إخوانه ــارات تج ــتغلني يف كل الق ــني املس ــط ب النش

ــم  ــم ، ت ــبة له ــط. بالنس ــرشق األوس ــوريا وكل ال ــن س م

حــل كل يشء عــن طريــق مطالبــة الواليــات املتحــدة 

ــش  ــادة الجي ــل قي ــن قب ــوب م ــام هــو مطل بأســلحة ، ك

الســوري الحــر. مــن مقولــة الحقيقــة املظلومــة ، وضعنــا 

UIT- ، ــارات ــذه التي ــد ه ــد أح ــداالت ض ــاال يف الج مق

ــم  ــرت الدع ــي أظه ــا )IDP( الت ــا يف تركي CI ومجموعته

املفتــوح ألردوغــان والجــراالت الربجوازيــني FSA الذيــن 

ــن  ــب. ميك ــري ادل ــى جامه ــليم ع ــرض التس ــدون ف يري

ــك .  ــبوك ومدونت ــى الفيس ــا ع ــه يف صفحتن ــور علي العث

ومــع ذلــك ، يف وســط العديــد مــن التيــارات التــي يُقــال 

ــورة الســورية ،  ــي مل تخــدم ســوى الث ــت ، والت ــا تُرك إنه

ــاً ،  ــورة عالي ــة الث ــوا راي ــون رفع ــوار حقيقي ــاك ث كان هن

ــون مــن أجــل انتصارهــا.  ــوا يقاتل ــا زال ــوا وم ــن قاتل الذي

ــيدوف ،  ــون س ــواء لي ــرتاكيني يف ل ــة االش ــي حال ــذه ه ه

ــة ،  ــاحة املعرك ــهدائهم يف س ــم وش ــوا دماءه ــن ترك الذي

والذيــن قدمــوا نضــاال ســعيا لدعــم الثــورة الســورية 

ــو  ــواء ، أب ــذا الل ــادة ه ــد ق ــامل. أح ــتغلني للع ــني املس ب

ــاً عــن هــذه  ــام 2016 ، دفاع ــب ع ــرباء ، ســقط يف حل ال

املدينــة ضــد هجــوم بشــار. مــن خــال الجــزء اللينينــي 

الرتوتســي الــدويل )FLTI( ، كنــا وكنــا جــزًءا مــن أولئــك 

الذيــن قاتلــوا مــن اليــوم األول النتصــار الثــورة يف ســوريا 

وكل الــرشق األوســط ، يقاتلــون لكــر حصــار الجامهــري 

الســورية. وبهــذه الطريقــة ، اجتمعنــا مــع لجــان لدعــم 

ــارات  ــيني والتي ــجناء السياس ــة الس ــان لحري ــورة ولج الث

املبدئيــة مــن أماكــن مختلفــة مــن العــامل كانــت يف 

ــة. ــورية الثوري ــري الس ــدق الجامه خن

الستالينيين واإلشتراكي إمبريايين يا إما هم يدعمون اإلبادة التي 
يمارسها األسد أو هم تحت أقدام أردوغان وخطة سوشي لإلستسالم.

مجادلة

اردوغان وبوتن وروهاين
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ورقة اليسار ، وهو كتيب يصف الصحافة البرجوازية للدفـاع 
عن اإلبادة الجماعية بشار األسد

هذه املقالة من جريدة اليسار هي صدى لبوتني ، حيث 

أعلن أن طائرة هليكوبرت روسية أسقطت يف إدلب من 

قبل املقاومة السورية كانت تحمل مساعدات إنسانية. 

عار عى اليسار املؤيد لألسد ، الذي يصنع مزيًجا مثريًا 

لاشمئزاز من املقاومة البطولية ضد أوباما وبوتني واألسد 

مع داعش ، التي ال تحارص مدينة حلب مع األسد وبوتني 

، مبساعدة الطائرات األمريكية!

هذا ما يقولونه يف مقالهم: "عندما وصلت املروحية إىل 

قاعدة حميميم الجوية بعد تقديم املساعدات اإلنسانية 

يف مدينة حلب ، سقطت عى األرض من قبل قوات 

املتمردين".

القنابل واملدافع الرشاشة واملوت ... هذا هو "املساعدات 

اإلنسانية" من PTS وبوتني يف حلب. هم بائسة! إنهم يف 

الجبهة العسكرية لبوتني واألسد وأوباما وداعش.

هل ميكن أن تخرب مراسلك الحريب املوجود داخل صفوف 

األسد أن يتوقف عن إرسال معلومات جدية لك ، لعدم 

قولك اللحم الفاسد؟

ماذا تقول PTS يف "جريدة اليسار" عن معاناة الجامهري 

السورية واإلبادة الجامعية التي يعانون منها؟ داعش 

يهدد بالترف يف موسكو!

من الواضح أن داعش هو العدو املثايل لألسد وبوتني 

ملذبحة الجامهري السورية. ألوروبا أن تغلق حدودها ؛ 

بالنسبة لهولندا لعسكرة فرنسا ولليسد أن يغض الطرف 

ويقيم شاشة دخان لي يتمكن مجرمو الحرب بشار 

وبوش الفاشيني من إنهاء أفعالهم املضادة للثورة.

هم اليسار الجديد الستاليني! خذ facemasks قبالة! 

هل ستنكر ذلك؟

وهم يستنسخون كمتحدث يتحدث عنه الكرملني: 

"أولئك الذين كانوا عى منت الطائرة ، وفقا للمعلومات 

التي نتلقاها من وزارة الدفاع ، ماتوا. لقد ماتوا ببطولة 

، أثناء محاولتهم تغيري مسار املروحية ، وبالتايل فإن 

اإلصابات عى األرض ".

إذن قتلة الجامهري السورية ، الذين هم أكر من نصف 

مليون مستغل ، هم الذين "ميوتون ببطولة"؟ لقد قصفوا 

وقتلوا كل يوم. تلك املروحية كانت عائدة من القصف. مل 

يذهب بوتني إىل سوريا إلنقاذ األرواح. ذهب إىل مذبحة 

...

يجب عى صحيفة اليسار تصحيح نفسها عى الفور! 

عليهم أن يوضحوا هذه الفضيحة الدولية ، وإال 

سيصادقون عى أنهم من املوالني املوالني للقوى املعادية 

للثورة لبوتني واألسد ، وسيكونون مسؤولني أيضاً عن 

املجزرة.

إنهم يف جبهة "مناهضة داعش" ، مع أوباما وهولندا 

واألسد وغري ذلك )...(

ايفان ليون

1. االثنني ، 1 أغسطس 2016 ، 55.1٣
http://www.laizquierdadiario.com/Derriban-un-

helicoptero-ruso-en-Siria-y-mueren-sus-cinco-

tripulantes

يف الثالث من ترشين األول )أكتوبر( ، ظهر يف "ورقة 

اليسار" مقاالً وقعه خورخي كالديرون بعنوان "تستخدم 

الواليات املتحدة قاعدة رسقسطة الجوية لشن هجامتها 

العسكرية يف سوريا مرة أخرى". )...(

يف مواجهة هذا الواقع ، فإن "املواد السمية الثابتة" ، 

التي يبدو أنها "إنذار" لكل ما تنرشه الصحف الربجوازية 

عى سوريا ، ترتكب انتحاالً فاضحاً و "جروحاً وعجائب" 

)ال يغري سوى القليل من الكلامت ملحاولة التنكر( من 

)...( .Publico.es .الصحيفة الربجوازية

مصدرها للمعلومات ، الصحافة الربجوازية ، تبيع اللحوم 

الفاسدة وتشرتيها املواد السمية الثابتة!

يا له من عار! كيف ميكن أن تستنسخ أن الواليات 

املتحدة تهاجم سوريا من قاعدة رسقسطة ؟! الواليات 

املتحدة لديها بالفعل 10 قواعد عسكرية يف روج آفا 

، بفضل حزب العامل الكردستاين الذي فتح األبواب ، 

التي يسيطرون عليها عى الرقة ودير الزور. يف هناك ، 

لديهم ما ال يقل عن 2000 من مشاة البحرية. لقد كانت 

اإلمربيالية األمريكية يف سوريا لفرتة طويلة ، مع جراالتها 

مبارشة عى األرض وقادتهم للهجامت واملذابح يف خنادق 

الثورة األخرية. لهذا ، تستخدم الواليات املتحدة قواعدها 

يف تركيا وكاديز ، أسطولها يف 

البحر األبيض املتوسط   وأسطولها 

يف جميع أنحاء أوروبا. )...(

تكمن اللجنة مرة أخرى عندما 

تقول إن الهجامت عى األسد 

جاءت من رسقسطة. تم إطاق 

صواريخ توماهوك التي أطلقتها 

الواليات املتحدة ، مع تحذير 

سابق ، إىل القواعد العسكرية 

لبشار األسد ، من السفن الحربية 

يف البحر األبيض املتوسط. 

من هذا األسطول ، تنظم اإلمربيالية األمريكية جميع 

العمليات الحربية للقوات التي تعمل يف سوريا واملنطقة 

برمتها. من هناك ، تنسق الواليات املتحدة بشكل قطعي 

األعامل العسكرية لكل من األسد وبوتني وتركيا وتلك 

الخاصة بالواليات املتحدة نفسها. خال 7 سنوات من 

املجزرة ضد الشعب السوري ، مبتوسط   700 تفجري يومي 

، مل يكن هناك صدام بني القوى املضادة للثورة املختلفة ، 

باستثناء طائرة روسية أسقطتها تركيا عن طريق الصدفة 

، والتي انتهت يف عناق بني بوتني وأردوغان إىل تعميق 

تحالفهم املضاد للثورة. )...(

يف الواقع ، فإن ورقة اليسار ليست أكر وال أقل من 

كتيب األسد. هم ، مع "ماحظاتهم" ، تجعل الضحايا 

يذهبون من قبل الضحية واملجرمني من قبل الضحايا. 

دعونا ال ننى عندما كتبوا أن طائرة هليكوبرت من روسيا 

بوتني ، والتي تم إسقاطها ، كانت تحمل "مساعدات 

إنسانية" ، عندما كانت طائرة هليكوبرت مزودة بأسلحة 

قتلت مئات من الثوريني السوريني.

مجادلة

UIT وحزبهـــا التركـــي (IDP) هـــم من 
أتبـــاع أردوغـــان والجنـــراالت البرجوازيين 
الُســـّنة فـــي الجيـــش الســـوري الحر ، الذين 
يريـــدون نـــزع ســـالح المقاتلين في إدلب 

وفرض التســـليم

شـــاهد المقالـــة الكاملـــة على فيســـبوك
Haqeqa Al Maqhoureen

www.flti-ci.org أو علـــى موقع

وتتحول الصحيفة اليسارية إلى المتحدث باسم القـاتل بوتين ... عار عليهم!
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الطعـام  لتوزيـع وجبـة  السـفاحني صباحـاً  دخـل املجرمـني 
الواحـدة الصغـرية يف اليـوم والتـي التكفـي طفـل صغـري 

بـدأ بفتـح كل مهجـع وإدخـال الطعـام القليـل إىل املعتقلني 
وبعـد أن ينتهـي ويخـرج مـن الجنـاح يعطينـا األمـر بالبـدء 
بالطعـام ملـدة 5 دقائـق يجـب علينا ان نكون قـد انتهينا من 

تنـاول تلك الوجبة البسـيطة 
السـجان يف طريقـه للخـروج مـن الجنـاح َسـمع صوتـاً مـن 
املهجـع الرابـع فقـام بفتـح النافـذة الصغـرية لبـاب املهجـع) 
ابـن  املهجـع مـني  املهجـع) عرصـا  الرشاقـة( وسـأل رئيـس 
ال....... يـيل حـرك كيـس الخبـز قبـل ماأخـرج مـن الجنـاح 

وأعطـي أمـر بـارش طعـام(
رد رئيـس املهجع) والله ياسـيدي ماحـدا حرك يش وكل واحد 

قاعد محلو ماحدا اتحرك ( 
فـرد عليـه السـجان بـكل سـخرية) واللـه لطالعـك باأحـى 
كيـس يخـدم شـوارب أختـك( وأغلـق النافذة الصغـرية وتابع 
طريقـه ثـم قـال للسـجان املجـرم األخـر الذي ميـيش معه يف 
الجنـاح) ليـش لحتـى أوعده ونيـام لغري يوم خـري الرب عاجله 
(طبعـاً الكيـس هـو كيس املـوىت وكام تعودنا يف ذاك السـجن 
اي معتقـل  يعـد  السـجان عندمـا  بـأن  املخيـف #صيدنايـا 
باملـوت يـويف بوعده باأقـرب وقت يعني تكون أيـام املعتقل 
قليلـة ويبـدأ بالعـد التنازيل ولحظـات الخـوف والرعب التي 

يعيشـها حتـى قتله مـن قبل القتلـة املجرمني 
فتـح السـجان بـاب املهجـع ودخل وكرر السـؤال عـى رئيس 

املهجـع) مـني ييل حرك الكيس يـااا...... ( 

فرّد املعتقل بنفس الجواب) والله ماحدا اتحرك ياسيدي (
وهنا بدأت اللحظات الصعبة واآلمل والقهر

 قـال لـه السـجان ُمسـتلقياً عـى ظهـرك فااسـتلقا املعتقـل 
عـى ظهـره وبدأ السـجانيني بـكل مالديهم من قـوة بالرضب 
الشـديد بأقدامهـم التي تغطيهـا األحذية العسـكرية الثقيلة 
يتفننـون  الوجـه والصـدر بـكل قـوة  وتركيـز الـرضب عـى 
باأبشـع أنـواع القتـل واإلجـرام والتعذيـب حتـى أصبـح جثة 
األضـاع وكل يشء يف جسـده  لقـد مـات مكسـور  هامـدة 
يتحـرك توقـف بشـكل كامـل وبعـد أن إنتهـى منـه وقتلـه 
نـادى السـجان بصـوت عـايل ومخيـف) مـني بحـب يصـري 
والهـدوء  الصمـت  كان   ) هالكلـب  بـدال  مهجـع  رئيـس 
يسـيطري عـى الجميـع مـن هـول ماحـدث مـن إجـرام وقتل 

صديقهـم املعتقـل أمـام الجميع 
فلـم يعجبـه ذاك الهـدوء وقـال) ماحـدى بـدو يصـري رئيـس 
مهجـع طيـب أن رح أختـار رئيـس مهجـع ورح خـيل يرتـاح 
فـوراً لشـوف ياخنازيـر ( فااقـرتب من أحد املعتقلني وسـحبه 
للـوراء وقـال لـه أنـت رئيـس للمهجع قـال له حارض سـيدي 
وبـدأ بنفـس الطريقـة اإلجراميـة  فقـال السـجان مسـتلقياً 
بالتعذيـب حتـى أصبـح جثـة هامـدة مثـل صديقـه املعتقل 

قبله  الذي 
فنـادى بعـد ذلـك بصـوٍت عـايل) واللـه لريحكـن كلكـن بس 
ع البطـيء ياخنازيـر وعنـا كيـاس للمـوىت كتـري ماتاكلـو هـم 
إنتـو موتـو والكيـس علينا (وسـأل بعد ذلك مـني بصري فيكن 

رئيس مهجع 

رئيـس  بصـري  سـيدي  أنـا  لـه  وقـال  معتقـل  يـده  رفـع 
للمهجـع....... قـال لـه السـجان وبوعـدك عـن قريـب يكون 
مصـريك متلـن ياعرصـا..... فااقـرتب املعتقل مـن قدميه وبدأ 
يتوسـل إليـه وهـو يقـول اللـه يوفقـك ياسـيدي يسـرت عـى 

عرضـك ياسـيدي....... 
البـاب  وأغلقـوا  املهجـع  مـن  املجرمـني  خـرج  ذلـك  وبعـد 
التعذيـب  قتـى  للمعتقلـني  أكيـاس  وأحـرضوا  وذهبـوا 

املهجـع  خـارج  ونقلهـم  األكيـاس  يف  ووضعهـم 
ماهـذا اإلجـرام والظلـم مـن أجل حركـة صغـريك لكيس خبز 
سـمعها املجرم السـجان قتل شـخصيني معتقلني من الشـباب 

ووعـد الثالث بالقتـل بنفس الطريقة 
هل هؤالء ينتمون للبرش...... ؟ 

ام أنهم مجرمني سفاحني قتلة من تخريج نظام األسد 
اللهـم إنتقـم ملـن ظلمنا وتقبل شـهدائنا وشـايف جرحانا وفك 

قيـد أرسانـا أنت القادر عـى كل يشء ياقوي يامتني 

24  أكتوبر 201٨:
الذكرى الثانية لسقوط أبو البراء ، الزعيم االشتراكي للقوات 

الثورية في سوريا

انظر اإلشادة المكتوبة من عدة أجزاء من الكوكب ، معترفاً بكفاحه تحت راية 
االشتراكية الثورية ببرنامج لنصر الثورة السورية

أبو الرباء ، أحد مؤسي »حقيقة املقهورين« ومديرها حتى سقوطه يف 2٤ أكتوبر / ترشين األول 2016 ، قُتل 
برصاص األسد الفايّش وبوتني ، بينام كان يدافع عن الجبهة الجنوبية لحلب. شارك يف تأليف كتابني عن سوريا 

)راجع غاف الكتب أدناه(

 "لدي يف يدي كتاب رجل ميت"
بقلم رافاييل سربيغلبور ، صحايف ورجل أفالم أرجنتيني )2016/19/11(

 "عى عكس بيع اليسار ، استمر يف الدفاع عن الثورة حتى النهاية ، ضد الشدائد ..."
من جانب السجناء السياسيني األناركية يف اليونان )2016/25/10(

"أشاركك حزنك ، غضبك ، وإذا كان هناك ساقطة ، سنضاعف القوى يف الرفاق اآلخرين 
 لانضامم إلينا يف هذه املعركة ..."

بقلم ألربتو سانتيالن ، والد داريو سانتيالن ، الذي قتلته الدولة األرجنتينية )2016/25/10(

 "أبو الرباء كان صحفيًا وكاتبًا وممثًا لراع كبري"
بقلم دار نرش رودولف كليمنت االشرتايك )2016/28/10(

 "عى الرغم من أن العامل غادر يريد إخفاءك بعيدا ، اليوم أنت أكر حضورا من أي وقت مى"
بقلم أبو معاذ ، من هيئة تحرير كتاب "حقيقة املقهورين" )10/2017/2٤(

شهادات الناجين من غرف التعذيب في سجون األسد الفاشي
من آالم اإلعتقال وأفظع وأبشع موقف في سجن  المسلخ البشري صيدنايا العسكري البناء األحمر 

هذا ماحصل في المهجع الرابع في الجناح 
من محمد ابو فيصل

مراسل لجريدة حقيقة املقهورين

2018\10\8

ضحايا تحت الذب يف سجون األسد

الكتاب مذكرات من كاتب السوريالكتاب سوريا تحت النار
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ــم عــرض/ ــر، ت ــي 15 تشــرين األول/أكتوب ف
مناقشــة كتــاب حول ما تمت تســميته بـ"الحرب 
 Gkini القــذرة ضــد ســوريا"  فــي غرفــة
فــي كليــة الهندســة فــي أثينــا، الحــدث تــم 
 ΚΕΔ تنظيمــه مــن ِقبــل المنظمــات اليســارية
 .Avantgarde/]العمــل الشــيوعي الثــوري[
بالتضامــن  نؤمــن  الســلطويين  و  كثورييــن 
بيــن المظلوميــن، وقــد قمنــا بتنظيــم تدخــالً 
احتجاجيــآ عفويــاً فــي هــذا الحــدث، الــذي كان 
ــض صفحــة  ــة لتبيي ــه محاول ــن الواضــح بأن م
دكتاتــور ال يرحــم ألجــل الترويــج لروايــة 
"معــاداة اإلمبرياليــة" التــي عفــا عليهــا الزمــن. 

ِقبــل  مــن  التدخــل  تنفيــذ  تــم 
الســماح  بهــدف  شــخصاً   30
بالتواجــد  الســورية  لألصــوات 
و للتعبيــر بنشــاط وغضــب عــن 
أولئــك  مــن جميــع  اشــمئزازنا 
ــون نظــام  ــن بــال خجــل يبرئ الذي
األســد القمعــي و حلفائــه عــن 
ــق إنــكار وتغطيــة إبــادات  طري
ذلــك  نفذهــا  وحشــية  جماعيــة 
النظــام. خــالل التدخــل، قــرر 
ذو  العلــم  رفــع  الســوريون 
النجــوم الثالثــة، الــذي بالنســبة 

ــد  ــة ض ــل الحري ــن أج ــم م ــل كفاحه ــم يمث له
ــوا خــالل  ــة. نحــن ســوريون عاش الديكتاتوري
الثــورة و الثــورة المضــادة و الحــرب، ورفــاق 
ــة،  ــن أجــل الحري ــم م ــع نضاله ــون م متضامن
ــا  ــه يجــب علين ــت نفســه أن ــي الوق ُمدركــون ف
دائمــا الحفــاظ علــى موقــف نقــدي مــن خــالل 

األدلــة والتحليــل.

 ΚΕΔ / مثــل  اليســارية  الجماعــات 
Avantgarde )تشــبه إلــى حــد كبيــر الفجــر 
ــن وغيرهــم مــن الجماعــات  ــي و النازيي الذهب
اليمينيــة المتطرفــة والنازيــة علــى مســتوى 
إنتــاج  بإعــادة  مســتمرة  مازالــت  العالــم( 
البروباغنــدا األســدية، التــي تســعى إلربــاك 
الجماهيــر إلخفــاء جرائــم األســد التــي ال نهايــة 
لهــا ضــد النــاس فــي ســوريا، وليــس ذلــك فقط، 
غالبــاً مــا يزعمــون أن زياراتهــم إلــى ســوريا 

تضفــي نوعــاً مــن النزاهــة والصــدق 
إلــى البروباغنــدا واألكاذيــب التــي 
يعيــدون إنتاجهــا، بغــض النظــر عــن 
أنهــم فــي الواقــع كانــوا هنــاك ضيوًفا 
لألســد ومؤيديــه، تمامــاً مثــل الحــزب 
ــوريا )و  ــي س ــد ف ــيوعي" الفاس "الش
ــق للنظــام الســوري(. فــي  هــو صدي
الوقــت نفســه، ربمــا تكــون الحــرب 
ــر  ــراع األكث ــي الص ــوريا ه ــي س ف
توثيقــاً فــي التاريــخ، مــع مصــادر 

أماكــن  و  اإلنترنــت  علــى  لهــا  حصــر  ال 
أخــرى. بينمــا فــي جوارهــم مباشــرة، فــي 

أثينــا وفــي جميــع أنحــاء اليونان، هنــاك اآلالف 
مــن الالجئيــن مــن ســوريا، الذيــن أنفســهم 
ــد  ــوا ق ــم، كان ــم ورفاقه ــم وأصدقاءه وعائالته
ــوا مــن حــرب األســد الوحشــية  ــوا وعان حارب
عليهــم المســتمرة منــذ ســبع ســنوات، بمــا 
الهجمــات  و  العشــوائي  القصــف  ذلــك  فــي 
القتــل  و  التجويــع  حصــارات  و  الكيماويــة 
و  االعتقــاالت  و  االغتصــاب  و  الجماعــي 
التعذيــب  و  الســجن  و  بالقتــل  التهديــدات 
النطــاق. واســع  الخــوف  و  التهجيــر   و 

ــات  ــالف اإليديولوجي ــدر اخت ــن ق و بالرغــم م
ببســاطة  يمكننــا  ال  والتحليــالت،  واآلراء 
أن نصــدق كيــف ال يــزال هــؤالء األفــراد 
ــن  ــي ال يمك ــادة الت ــرون اإلب ــات ينك والجماع
إنكارهــا لمــدن ومناطــق بأكملهــا، واإلبــادة 
تدخلنــا  كان  الســوري.  للشــعب  الجماعيــة 

ُمســتمداً مــن الغضــب تجــاه التغطيــة علــى 
الجرائــم الوحشــية لنظــام األســد، فــي حيــن أن 
ــوري  ــعب الس ــى الش ــد عل ــام األس ــرب نظ ح
مازالــت مســتمرة، ليــس فقــط 
تقــاوم،  التــي  المناطــق  ضــد 
أيضــا  ولكــن  إدلــب،  مثــل 
الخاضعــة  المناطــق  داخــل 
ســجونه.  و  النظــام.  لســيطرة 
بالمحتجزيــن  مليئــة  تــزال  ال 
شــتى  مــن  يعانــون  الذيــن 
ومعظمهــم  التعذيــب،  أنــواع 
فقــط  المعتقــالت  فــي  قابعــون 
الفاشــي. حكمــه   لمعارضــة 

ونقــف   نعــارض  ســوف 
األســدية  البروباغنــدا  انتشــار  بوجــه  دائمــا 
والروســية، خاصــة فــي األماكــن المتخمــة 
بالتاريــخ السياســي ككليــة الهندســة فــي أثينــا. 
نحــن نرفــض الســماح ألي محاولــة تبييــض أو 

الفاشــي. ونظامــه  لألســد،  تســويق 
نرفــض  تســويق حلفــاء نظــام األســد كـ"حمــاة" 
ضمانــات  ونرفــض  و  ســوريا  لشــعب 
"االســتقرار" و "الســالم" فــي المنطقــة. ســنبقى 
ــا  ــة ألنن ــي المنطق ــي ف ــل خارج ــد أي تدخ ض
ــا.  ــر مصيره ــي تقري ــن بحــق الشــعوب ف نؤم
ــة  ــوري بالحري ــعب الس ــب الش ــم مطال و ندع
ــع  ــن جمي ــراج ع ــد واإلف ــام األس ــقاط نظ وإس

المعتقلييــن السياســيين
ال لألسد و ال لحلفائه و ال للناتو

عاشت البروليتاريا العالمية!

والرفــاق  الســوريين  الالجئيــن  مبــادرة 
. منيــن لمتضا ا

»إنها ليست حرًبا أهلية. إنها إبادة جماعية. اتركونا نموت، لكن ال تكذبوا«.
)راية تم رفعها في قرية كفرنبل المحررة، 2.12.2012(

نشر مذكرة من مبادرة الالجئين السوريين ورفاق التضامن ، والتي تحكي عن صوت شجاع لالجئين السوريين في اليونان ، كشفوا عن 
خداع تجعل التيارات التي تشكل لجاًنا تدعم األسد ، الرغبة في تمرير الضحية من قبل الضحايا والجماهير )الضحايا الحقيقيين( كجناة.

النضال الالجئين في اثينا

سوريا مدمرة

ΚΕΔ تجمع من منظمة مؤيدة لألسد

تدخل السوريين والرفاق المتضامنين على 
ΚΕΔ  عرض/مناقشة  من منظمة مؤيدة لألسد



حقيقة المقهورين 18

شــاهدنا  األرجنتيــن   مــن 
ــة  ــة البطول ــارة الحماس اإلث
فــي مــدن محافظــة إدلــب
 رأينــا كيــف انتصرت نســاء 
الثــورة فــي الشــوارع مــرة 
أخــرى ، وشــجبن أولئــك 
الذيــن يذبحونــك ويقصفــون 
قتلــة  وعائالتكــم:  بيوتكــم 
ــد  ــة ، األس ــادة الجماعي اإلب
تدعمهمــا  اللــذان  وبوتيــن 

اإلمبرياليــة األمريكيــة واألمــم المتحــدة
 نريــدك أن تعــرف أنــه علــى الجانــب 
ــم ،  ــا معك ــم نحــن قلوبن ــن العال اآلخــر م
فــي عروقنــا يســيل نفــس الــدم المتســرب 
ظلمــاً فــي أرضهــم ونحــن نشــارك نفــس 
الذيــن  اإلجــرام  نفــس  تجــاه  الكراهيــة 
الوطنيــة  عبــر  الشــركات  يخدمــون 

اإلمبرياليــة
 أنتــم ، نســاء الثــورة الســورية ، الذيــن 
ــت  ــاة، كان ــد الحي ــى قي ــورة عل ــون الث يبق
هــذه  لســنوات.  حركتنــا  نضــال  رايــة 
ــك  ــك لتكــون صوت الحركــة تحــت تصرف
فــي جميــع أنحــاء العالــم ، ويمكــن ســماع 
كل صيحــة تقــوم بهــا فــي كل معركــة 
ونضــال تقــوم بــه النســاء العامــالت فــي 

ــم. ــاء العال ــع أنح جمي
 فــي بلدنــا ، تواجــه الطبقــة العاملــة خطــط 
اإلمبرياليــة - التــي تهاجمهــا فــي ســوريا 
بالقنابــل والمذابــح والســجون واإلبــادة 
الجماعيــة - وفــي األرجنتيــن بالبطالــة 
ــجن  ــاد والس ــع واالضطه ــوع والقم والج

ــوت. والم

ــه  ــش في ــكان نعي ــي كل م ــن ف  ســوف ندي
األكاذيــب  وجميــع  معاناتكــم  جميــع 
واالفتــراءات التــي تدفقــت علــى ثورتكــم 

البطوليــة وثــورة المنطقــة برمتهــا ، كمــا 
ــورة. ــة الث ــذ بداي ــل من ــا نفع كن

مــن فتــح الطريــق إلــى النســاء العامــالت 
نحــن ندعــو إلــى إنشــاء "لجنة دوليــة لدعم 
نســاء المقاومــة الســورية وثورتهــن" ، 
بحيــث أنــه فــي كل صــراع ، الكفــاح 
ضــد أكبــر ثــورة فــي العالــم ، بحيــث 
ــام"  ــقوط النظ ــة "س ــماع صرخ ــن س يمك
ــم  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــات ف ــح جبه وفت
تكســر حصــار الثــورة الســورية والنســاء 
اللواتــي يقاومــن فــي الخنــادق األخيــرة 

ــى  ــول إل ــو الوص ــا ه ــإن التزامن ــذا ، ف  ل
كل قتــال والتجمــع والتعبئــة مــع صرخــة 
المقاومــة مــن إدلــب: "ال يوجــد إرهابيــون 
هنــا ؛ نحــن المظلومــون ، األطفــال ، 
النســاء ، الشــباب الذيــن ال يريــدون إال 
اســترداد مــا يخصنــا ؛ مــا أخــذوا منــا "في 
إدلــب ، لــن يمــروا!" هــذا مــا فعلــه رفاقنــا 
فــي تجمــع بيــن الطالبــات فــي بــالزا دي 
مايــو )وهــي ســاحة رمزيــة تتركــز فيهــا 
المعركــة ضــد الحكومــة دائًمــا( وصوتــوا 
لصالــح الحركــة للتعبئة للســفارة الســورية 

ضــد اإلبــادة الجماعيــة لألســد وبوتيــن.
أطفالنــا.  هــم  أطفالــك   ، دافــئ   عنــاق 
ــي  ــة ه ــذه الحرك ــرف أن ه ــب أن تع يج
ــم كل  ــول للعال ــا لنق ــاد علين ــك ؛ االعتم ل
نحــن  وحــدك؛  لســت  انــت  معاناتــك. 
معكــم ، ثورتكــم لنــا ، ثورتكــم هــي ثــورة 

الشــعب. إنهــا ثــورة المظلوميــن.
 افتح الطريق إلى المرأة العاملة!

 افتحــوا الطريــق أمــام نســاء المقاومــة 
الســورية ، مــن أجــل انتصــار ثورتهــن!

  فتح الطريق إلى النساء العامالت

في هذه الصفحات ، نقدم رسالة إلى نساء 
المقـاومة السورية كتبها حركة فتح الطريق إلى  

النساء العامالت في األرجنتين.

هذه الحركة ، التي دمجتها نساء العامالت في 
األرجنتين ، تناضل من أجل انتصار الثورة السورية 

منذ اليوم األول ، وفي كل خطوة تندد بـ "اليسار" 
اإلسالمي الذي يعامل النساء اللواتي يرتدين 
الحجاب على أنه "متخلف" بينما يدعم أكثر 

الحكومات واألنظمة اإلمبريالية المتخلفة التي 
تنهب نفط الشرق األوسط بعبواتها العابرة للحدود 
الوطنية والمجازر المضادة للثورة ، مما يغرق هؤالء 

الناس في البؤس.

فتح الطريق إلى النساء العامالت هي حركة يقـاتل 
أعضاؤها ضد هجمات الرؤساء بتخفيضات أو إغالق 
المصانع ، من أجل الحفـاظ على عملهم وشركائهم 

وإطعام أطفـالهم. وكجزء من نضالهم ، تدافع هذه 
الحركة عن النساء العظيمات في الثورة السورية 
، وترفع أعالمهن في كل مظاهرة ، حيث تستنسخ 

صرخاتهن من أجل أن تصبح راية نضال جميع النساء 
العامالت في جميع أنحاء العالم. هذه الحركة تندد 

بمذابح كل من األسد وبوتين ، تحت القيادة 
اإلمبريالية ، باعتبارها أكبر فسفريات. في الوقت 
نفسه ، تناضل من أجل إنشاء لجنة دولية لدعم نساء 

المقـاومة السورية وثورتهن.

في هذه المعركة للتضامن مع النساء السوريات ، 
ندد رفـاق باسو آل موجير ترابجدورا بممثلي حزب 

العمال الكردستاني ، و وحدات حماية الشعب 
الكردية ، و وحدات حماية النساء الكردية التي 

زعمت أنها "تدافع عن حقوق المرأة" وتحت قيادة 
الواليات المتحدة مباشرة ، اليوم هم حراس أمن 
حقيقيون لشركات النفط اإلمبريالية التي تنهب 
النفط في سوريا وكذلك متحالفة مع األسد في 

مذبحة النساء السوريات وأبنائهن وأزواجهن 
وأقـاربهن.

رؤية المظاهرات البطولية لنساء الثورة السورية 
في إدلب ، مع شعاراتهم "فتح الجبهات والسماح 
للوحدات تتحد للقتال ضد بشار" ، كتب الزمالء 

من فتح الطريق إلى  النساء العامالت هذه الرسالة 
التي ننتجها هنا.

201٨/09/11

 رسالة  إلى النساء المقاومة السورية

فتح الطريق إلى النساء العامالت في 
المظاهرة يوم النساء العامالت

النساء المقاومة السورية
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أصدقاء اتحاد السوريني يف املهجر:

عــرب الشــبكة الدوليــة، نــود أن نرســل هــذه الرســالة 

لكــم أنتــم املناضلــون مــن أجــل حريــة األرسى الســوريني 

الذيــن تزعمتــم يــوم 8 ســبتمرب)أيلول(، يوًمــا دوليًــا 

ــال. ــؤه النض ــاًم مل عظي

نحــن متحمســون جــداً لتواصــل معكــم ويســعدنا أن 

ــا   ــا مع ــوم وقمن ــك الي ــم  يف ذل ــاركنا معك ــد ش ــون ق نك

بأعــامل ومبــادرات مــن أجــل تحريــر الســجناء الســوريني.

ــجناء تســتمر ُمدويــة كالرعــد يف  رصخــة الحريــة لسُّ

جميــع املناطــق املحــررة التــي تقــاوم يف ســوريا. "ثورتنــا 

لــن تتوقــف حتــى يتــم إطــاق رساح جميــع املعتقلــني" 

هــو الشــعار الــذي خرجــت بــه الجامهــري يــوم الجمعــة 

املــايض يف جميــع املــدن املحــررة يف محافظــة إدلــب، 

ــب وشــامل حــامة. ــن غــرب محافظــة حل وم

بدأنــا مــن قلــب الشــبكة الدوليــة مــن أجــل حريــة 

املعتقلــني السياســيني والعدالــة مــن أجــل شــهدائنا معركة 

تحريــر كل املعتقلــني الســوريني. معركــة تنضــوي يف إطــار 

الكفــاح األكــرب الــذي يشــمل الدفــاع عــن حريــة جميــع 

ــد أن ندعوكــم  ــني السياســيني يف العــامل. لهــذا نري املعتقل

لإلتــاف جميعــا واالنضــامم إىل النضــال مــن أجــل حريــة 

الســجناء الســوريني وجميــع املعتقلــني السياســيني.

حملــة إطــاق رساح املعتقلــني الســوريني ستكتســب بعدا 

ــة  ــة الدولي ــار والعزل ــر الحص ــى ك ــاعد ع ــريا وستس كب

ــا  ــا إليه ــا الجامهــري الســورية إن أضفن ــرض له ــي تتع الت

أيضــا حريــة أكــر مــن ٤0.000 معتقــل ســيايس، املئــات 

منهــم حكــم عليهــم باإلعــدام يف ســجن الديكتاتــور 

الســيي يف مــر. إضافــة إىل معركــة تحريــر جميــع 

املعتقلــني السياســيني الذيــن اضطهــدوا يف الثــورة الكــربى 

التــي عرفهــا املغــرب العــريب والــرشق األوســط، كــام هــو 

ــن  ــة م ــس املجموع ــض نف ــث تقب ــس، حي ــال يف تون الح

ــيل  ــن ع ــاة ب ــاط وقض ضب

 ٣000 مــن  أكــر  عــى 

ســجني ســيايس يف زنازنهــم. 

ــة  ــل حري ــن أج ــك م وكذل

رجــل   7000 مــن  أكــر 

ــطيني  ــل فلس ــرأة وطف وام

ــد  ــى ي ــوا ع ــن اختطف مم

يف  ويقبعــون  الصهاينــة 

ســجونهم؛ أيضــا املعتقلــون 

ــد  ــى الصعي ــيون ع السياس

كاألســاتذة  الــدويل 

املنتمــون  املكســيكيون 

الوطنيــة  لتنســيقية 

للعاملــني يف قطــاع التعليــم 

CNTE، وزعيــم الفهــود الســود يف الواليــات املتحــدة 

ــد،  ــه بالســجن املؤب ــذي حكــم علي ــو جــامل ال ــا أب مومي

ــى  ــع ع ــذي داف ــه ال ــد الل ــاين جــورج عب واملناضــل اللبن

ــون  ــا، واملناضل ــل يف فرنس ــطينية واملعتق ــة الفلس القضي

االســتقاليون يف إقليــم الباســك، وعــامل النفــط الس 

هــرياس املحكمــون بالســجن مــدى الحيــاة لكونهــم 

الــرشق  تنهــب  التــي  النفــط  نفــس رشكات  واجهــوا 

األوســط، واملعتقلــون اليونانيــون الذيــن انتفضــوا يف وجــه 

العــامل. األرسى يف  الرتويــكا، وجميــع 

علينــا أن نوحــد نضالنــا مــن أجــل حريــة جميــع املعتقلني 

السياســيني يف القــارات الخمس!

ــة، نرفــع  ــرب الشــبكة الدولي كــام تعلمــون، نحــن مــن من

ــة،  ــه، يف كل زاوي ــل إلي ــكان نص ــال يف كل م ــام النض أع

ــعى إىل أن  ــا نس ــا. إنن ــا يرافقن ــا دامئ ــل، علَُمن يف كل عم

تكــون رايتنــا رايــة جميــع الذيــن يناضلــون يف العــامل ضــد 

ــة  ــة حري ــا لراي ــبب حملن ــو س ــذا ه ــع وه ــة القم أنظم

ــكان. ــوريني يف كل م ــجناء الس الس

ــذوا  ــاق أن تأخ ــا الرف ــم أيه ــرتح عليك ــبب نق ــذا الس له

ــأنه  ــن ش ــذي م ــر ال ــجناء، األم ــع الس ــة جمي ــة حري راي

ــني  ــر املعتقل ــل تحري ــن أج ــذا م ــا ه ــي لكفاحن أن يعط

الســوريني دفعــة وقــوة مهمتــني، لتعزيــز معركتنــا  نفســها 

ــه. ــد وكل حلفائ ــار األس ــد بش ض

إننــا ندعــو بالفعــل املنظــامت العاملــة والدميقراطيــة 

واملناهضــة لإلمربياليــة يف العــامل إىل الوقــوف وتقويــة 

النضــال بالشــد عــى يــد  الشــعب الســوري الــذي ينــزل 

ــذه  ــا ه ــرخ رافع ــة وي ــوم جمع ــب كل ي ــوارع إدل لش

ــع  ــى يق ــادة اإلعــامر وال لدســتور حت الشــعارات: "ال إلع

ــادا  ــد اعتق ــا نعتق ــام!". لكنن ــقوط النظ ــد س ــار! نري بش

مــع  يتضامــن  الــذي  الســوري،  الشــعب  أن  راســخا 

املضطهديــن مــن قبــل األنظمــة الظاملــة يف جميــع أنحــاء 

العــامل، ســيكون قــادراً عــى كــر عزلتــه وتقويــة نضالــه 

ــدويل. ــتوى ال ــى املس ع

مــت األمــم املتحــدة  عــى مــدى أكــر مــن 7 ســنوات، وهَّ

عــرب مؤمتراتهــا يف جنيــف الشــعب الســوري املســتَغل أن 

حلفائهــا يعملــون عــى وقــف مذابــح األســد ويناضلــون 

ــوم يتجــى  ــني السياســيني. والي ــر املعتقل مــن أجــل تحري

للجميــع أن األمــم املتحــدة ومؤمتــر جنيف ال يعمل ســوى 

عــى إخفــاء جرائــم اإلبــادة الجامعيــة التــي يتعــرض لهــا 

الشــعب الســوري وتغطيــة مــا يقــوم بــه ُمعــذيب الشــهداء 

يف الســجون. حلفــاء الشــعب الســوري الحقيقيــون  هــم 

املضطهــدون يف مختلــف بقــاع العــامل.

ــه  ــا، نحــن جســد واحــد إذا اشــتىك من ــردد دامئً ــا ن وك

ــائر الجســد! ــه س ــى ل عضــو تداع

مترد العبيد ليس جرمية، بل عدالة!

الشبكة الدولية من أجل حرية املعتقلني السياسيني يف 

العامل والعدالة من أجل شهدائنا

بعد يوم العالمي النضال من أجل حرية المعتقلين السوريين في 9/8 ، تم إعداد أعمال نضال جديدة لشهر ديسمبر ، كجزء من أيام 
النضال من أجل حرية جميع السجناء السياسيين في العالم. من حقيقة المقهورين نلتزم هذه األيام بإطالق سراح المعتقلين السوريين من 
سجون وفاة األسد وكل السجناء السياسيين في العالم. وبهذا المعنى ، نعيد تقديم رسالة من الشبكة الدولية لحرية السجناء السياسيين إلى 

االتحاد السوريين في المهجر ، الذين ينادون ويروجون هذه األيام الدولية من النضال.

رسالة من »الشبكة الدولية من أجل حرية املعتقلني السياسيني يف العامل والعدالة 

من أجل شهدائنا« اىل اتحاد السوريني يف املهجر

في شهر ديسمبر االيام الدولية للنضال من أجل حرية المعتقلين السوريين 
والسجاء السياسيين العالميين

المعتقلين السوريين
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أيها الرفاق،

الجمعيـة  إىل  كلهـا حـامس  نضاليـة حـارة  تحيـة  نبعـث 

املناهضة للحرب السادسـة والخمسـني املنعقـد يف اليابان.

نكتُـب إليكـم يف زمـن أطلقـت فيـه اإلمربياليـة األمريكية 

واكتسـاح  فتـح  حـول  رصاع  يف  وحشـية  تجاريـة  حربًـا 

االمربياليـني  ألن  رُقعتهـا  تتسـع  الحـرب  نفـس  األسـواق. 

أعلنـوا حربـا بـا هـوادة ضـد مركزيـن ثوريـني رئيسـيني 

دوليـا يتمثـان يف أوكرانيـا والرشق األوسـط. هـذه الحرب 

تقـوت عى حسـاب الحصـار املفروض من طـرف األطياف 

الطابـور  نجـد  حـني  يف  السـورية،  الثـورة  خانـت  التـي 

دونبـاس،  أوليغارشـية  ومعهـم  للستالِنيــيـــن،  الخامـس 

تسـيطر بالحديـد والنـار عـى عـامل املناجـم املتمردين يف 

املنطقـة، والتـي سـمحت لفاشـية كييـف بتَّقـدم. 

كانـت مؤمتـرات مينسـك وجنيف مرح عمليات تنسـيق 

القـوى املضـادة للثـورة العامليـة التـي تتزعمهـا كل مـن 

ماسـرتيخت  إمربياليـة  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات 

وروسـيا.

الطفيليـات  مـن   %  1 نجـد  العامليـة،  األزمـة  قُبيـل 

يسـتحوذون عـى 50 % مـن ثـروة الكوكـب. لقـد أطلـق 

الرأسـامليون وأنظمتهـم حـول العـامل حربًـا مفتوحـة ضـد 

الطبقـة العاملـة. وقـد شـنوا، يف جميـع القـارات الخمس، 

هجومـاً وحشـياً اسـتهلوه بتقليـص العمل 

للعـامل.  الجامعـي  بالتريـح  وأنهـوه 

وبالتـايل تتعمـق عبوديـة العمـل املأجـور. 

والدليـل عـى ذلـك كلـه هـو وجـود 200 

أنحـاء  جميـع  يف  مهاجـر  عامـل  مليـون 

العـامل. هـذه الفئـة فرعيـة ال تضحـى تكـون حتـى جـزءا 

مـن جيـش االحتيـاط الصناعي. السـوق العامليـة تقلصت!

أمـس، يف عـام 2008، عنـد انـدالع األزمـة العامليـة، عـى 

يـد أوبامـا، ألقـت الواليـات املتحـدة أزمتهـا عـى الكوكب 

عـرب سياسـة املواثيـق واالتفاقـات، كـام حاولـوا يف املحيط 

األطلـي مـع ماسـرتيخت االتحاد وكـام حاولـوا يف منطقة 

املحيـط الهـادئ مـع اليابـان و أكـر مـن 1٤ دولـة يف تلك 

. ملنطقة ا

ومـن خـال االسـتفادة مـن ظـروف أزمـة وول سـرتيت، 

واليابـان  ماسـرتيخت  يف  اإلمربياليـة  القـوى  تقدمـت 

العـامل.  عـرب  األمريكيـة  النفـوذ  مناطـق  عـى  وهيمنـت 

لهـذا السـبب يأيت اليـوم ترامب بسياسـة هجوميـة، يركل 

القـوى  مـع  واالتفاقـات  العهـود  ويكـر  املواثيـق،  كل 

اإلمربياليـة ويطلـق أخـرى ألنهـا ال تخدمـه. هـذه الحرب 

التجاريـة التـي يشـنها ترامـب هي كلها يف سـبيل الحفاظ 

عـىل تفوقه يف السـوق العامليـة. هكذا تبدأ النسـور بعضِّ 

بعضهـا البعـض للحفـاظ عى الفريسـة، التـي أصبحت ال 

تكفـي للجميـع.

وهـذا بالضبـط مـا دفـع إنجلـرتا إىل خـروج بريطانيـا من 

االتحـاد األورويب، ومحاولـة الذهاب مبفردهـا إىل مناطقها 

االسـتعامرية وشـن حربها لاسـتحواذ عى أسواق جديدة.

تدافـع الواليـات املتحدة عن مجالها، املهـدد اآلن. وهكذا 

يذهـب العـامل مـرة أخـرى مثل بركان نشـط لسـعي نحو 

تحريـر املبـادالت التجاريـة مـن الجبايـات الجمركيـة يف 

جميـع أنحـاء العـامل، يف حـني تغلـق حدودهـا لدفـاع عن 

رشكاتهـا املتعـددة الجنسـيات، وتتحكـم يف رؤوس مالهـا 

ترامـب  قالهـا  وقـد  بهـا.  الخاصـة  املحليـة  السـوق  ويف 

"أمريـكا أوال"،  وقـد وجـه أيضا الكلمتني لرشيكيـه اليابان 

وانجلرتا.

مـع ارتفـاع الرسـوم الجمركيـة عـى الصلـب واأللومنيـوم 

بـدأ القراصنـة اإلمربياليـون األمريكيـون سياسـة عدوانيـة 

ضـد إمربياليـة ماسـرتيخت، ذلـك ألن أملانيـا عـززت مـرة 

أخـرى هيمنتهـا عـىل السـوق األوربيـة. تسـمح العالقات 

أوروبـا  ورشق  وروسـيا  بوتـني  مـع  املانيـا  االقتصاديـة 

بالتـزود بالغـاز والنفـط بتكلفـة منخفضـة. وتحالفهـا مـع 

فرنسـا ودول أوروبيـة أخـرى يخـول لهـا ضـامن أسـواق 

حـرة خاصـة. تنهـج الواليـات املتحـدة نفـس السياسـة يف 

املكسـيك وأمريـكا الاتينيـة. وبالتـايل، تـم تعزيـز "أملانيـا 

العظيمـة"، واحـدة مـن أهـم املصدرين يف العـامل لألدوات 

اآلليـة والتكنولوجيـا العاليـة، يف االقتصـاد العاملـي.

يعقـد القراصنـة االمربياليـون االتفاقيـات ويحلونهـا متـى 

شـاءوا. هـم عصابـات حقيقية مسـلحة لهـا مخالب تعمل 

بهـا عـى النهب واسـتغال العـامل والشـعوب املضطهدة.

مـع انـدالع األزمة االقتصاديـة عام 2008 تقلصت السـوق 

العامليـة. وفـق الفلسـفة اإلمربيالية، ال نجاح دون خسـارة 

كل  تحقيـق  إىل  تصـل  ال  اإلمربياليـة  القـوى  اآلخريـن. 

الصفقـات. وهـذا مـا يدفعهـا أكـر فأكـر ليـس فقـط إىل 

حـرب تجاريـة، ولكن، كام سـرى، لنشـوب حـروب عاملية 

. مستقبلية

إىل الجمعية السنوية السادسة والخمسني املناهضة للحرب 

إىل جمعيـــة اتحاد الطلبـــة Zengakuren  ]االتحـــاد الياباين لجمعيـــات الطاب ذات 

التنظيـــم الذايت[

إىل لجنة الشباب املناهض للحرب

)JRCL-RMF( إىل الرابطة الشيوعية الثورية اليابانية - الفصيل املاركي الثوري

من المجلس التحرير جريدة الحقيقة المقهورين من االشتراكيين في سوريا والشرق األوسط ، سافرنا حول العالم لكسر حصار 
الثورة السورية التي فرضتها التيارات من اليسار في جميع أنحاء العالم التي دعمت الفاشية األسد أو الذي ادعى أن انتصار الثورة 

سوف تأتي سوريا من يد أولئك الذين نظموا الثورة المضادة: الواليات المتحدة األمريكية واألمم المتحدة. من اليابان ، تجتمع 
كل سنة الجمعية المناهضة للحرب من قبل التيارات الثورية لذلك البلد ، مثل JRCL-RMF والشباب الثائر زنغاكورين، الذين 

يتضامنون مع الثورة السورية. نستنسخ أدناه الرسالة التي أرسلناها من االشتراكيين السوريين و FLTI إلى الجمعية العامة ال 56 
للحرب في أغسطس من هذا العام ...

ضد الحرب تجارية من العصابات االمبريالية التي موضع خالف على االستغالل المفرط للعمال ونهب االعشعوب المظلومين

حرب الطبقية لهزيمة ال1% الطفيليات وفتح الطريق لثورة 
االشتراكية الدولية

العمال والشباب من يابان يتظاهرون

 الجمعية املناهضة للحرب يف اليابان
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تسـعى روسـيا والصـني إىل ضم الـرشكات الكـربى املرتبطة 

بالقـوى اإلمربياليـة املختلفـة. وهـذا ال يتأىت سـوى بهجوم 

السـلب  إسـرتاتجية  وبنفـس  العيـار  نفـس  مـن  سـيايس 

للثـورات  املعاديـة  واالتفاقيـات  واملديونيـةـ  والنهـب، 

والتـي تشـهدها بلـدان بريكـس )الربازيل والهنـد وجنوب 

أفريقيـا، وغريهـا( وبقيـة العـامل شـبه مسـتعمر.

ترامـب يتنافـس مـع املحـور الفرنـي األملـاين يف الفنـاء 

الخلفـي ألوروبـا الرشقيـة ويعـزز اتفاقاتـه التجاريـة مـع 

الصينيـة  الحكوميـة  الـرشكات  ترامـب  يحـارب  بوتـني. 

املربحـة، مثـل تلـك املنتجـة للصلـب والطاقـة والتعديـن 

وغريهـا. توقعـان أملانيـا وإنجلـرتا معاهدة "طريـق الحرير 

الجديـد" مـن الصـني إىل لنـدن.

تسـعى العصابـات اإلمربياليـة املختلفـة إىل جعـل الصـني 

تسـيطر عـى إنتـاج الفـوالذ يف جميـع أنحـاء العـامل. كـام 

أنهـم يريـدون االحتفـاظ بأكـرب حصـة يف جميـع بنوكهـم. 

يف نهايـة املطـاف، يبقـى الـراع حول الحفاظ عى سـوق 

جديـدة تضم ٤00 مليون مسـتهلك صينـي، يف حني يعيش 

1200 مليـون نسـمة يف أسـوء حـاالت العـر واالسـتعباد. 

املعركـة هـي مـن أجـل روسـيا والصني.

هـذا يف حـني أن اإلمربياليـة اليابانيـة، وقعت للتـو اتفاقية 

تجـارة حـرة مـع الهنـد، والتـي تجعلهـا خاضعـة لسـيطرة 

الكاملـة ملصالـح طوكيو.

إن هجـوم ترامـب عـى كوريـا الشـاملية "لرتويـض" كيـم 

جونـغ أون هـو جزء مـن خطة الواليات املتحدة للسـيطرة 

عـى املحيـط الهـادئ. إن السـيطرة عـى شـبه الجزيـرة 

الكوريـة أمر أسـايس لإلحاطة يف املسـتقبل بالصني وجعلها 

مصـدر جديـد لألعـامل التجاريـة الضخمـة. ولنـا قبل هذا 

مثـال قضيـة العـراق، التـي اسـتغلت القـوى اإلمربياليـة 

عذر "األسـلحة الكيميائية" أو "األسـلحة النووية" للتحضري 

الجامعية. للغـزوات 

يف املحيـط الهـادئ، متتلـك الواليات املتحـدة، مع رشيكتها 

التقنيـات  اليابـان، قواعـد عسـكرية بأحـدث  العسـكرية 

األسـاطيل  أكـرب  مـن  وواحـدة  متلـك  كـام  العسـكرية. 

يغطـي  األطلـي.  الشـامل  حلـف  جانـب  إىل  العـامل،  يف 

األمريكيـون نسـبة 80 % مـن النفقـات العسـكرية عـى 

 19 مـع  بحـري  أسـطول   19 ولديهـم  العاملـي.  الصعيـد 

حاملـة طائـرات، يف حـني نجـد أن الصـني مازالـت تبنـي 

حاملـة طائـرة واحـدة.

متتلـك اإلمربياليـة األمريكيـة 500 قاعـدة عسـكرية عـى 

إنجلـرتا واليابـان.  كوكـب األرض، إىل جانـب حلفائهـا يف 

لقـد سـمحت الواليات املتحـدة لبوتني اسـتعامل قواعدها 

يف شـبه جزيـرة القـرم وسـوريا للعمـل "كقاتـل مأجـور" 

وبوتـني يف  ترامـب  اليـوم  يناقشـه  مـا  هـذا  أوراسـيا.  يف 

اجتامعاتهـام.

أيها الرفاق،

ناقوسـها  يُـدق  اليـوم  نشـهدها  التـي  التجاريـة  الحـرب 

عـرب سياسـية دوليـة خطـرية مبنيـة عـى الراعـات بـني 

الحكومـات اإلمربياليـة املختلفـة كل واحـدة منهـا تدافـع 

برشاسـة عـن مصالـح احتكاراتهـا، وتعـزز مفاوضاتهـا مـع 

الربجوازيـات الوطنيـة. حتـى الناتـو يوجـد يف محل شـك. 

نحـن أمـام تغـريات تاريخيـة، حيـث أن هذه االشـتباكات 

السـوق  يف  رحاهـا  تـدور  تجاريـة  حـرب  يف  السياسـية 

العامليـة سـتتطور غـدا إىل مواجهـات عسـكرية وحـروب 

إقليميـة وقاريـة وعامليـة -والتـي ستنشـب بالتأكيـد عـن 

طريـق يد ثالثة سـتكون كالـرشارة التي ستشـعل الحروب 

يف كل أرجـاء املعمـور- هـذا يف حـال إن مل تقـم الطبقـة 

العاملـة بثـورة اشـرتاكية تغـري الوضـع القائـم.

أيها الرفاق،

يف هـذه الحـرب التجارية، يحتمي القراصنـة اإلمربيالية يف 

تيـارات اجتامعية-شـوفينية، تلك التـي تربط مصري العامل 

بنفـس مصـري الربجوازيـة اإلمربياليـة املعاديـة للثـورة عى 

هذا الكوكب. الحزب الجديد املناهض لرأسـاملية الفرني 

)NPA( يدعـم ميلينشـون إلنقـاذ الجمهوريـة الفرنسـية 

اإلمربياليـة مـن أزمـة الحـزب االشـرتايك، الحـزب العـاميل 

االشـرتايك اإلنجليـزي )SWP( يسـاند كوربـني والعامليـون، 

الجنسـيات  متعـددة  الـرشكات  حـزب  يف  معهـم  مـن  و 

اإلنجليـزي، كل ذلـك لدفع العامل اإلنجليـز لحامية أعامل 

وصفقـات العـرش العامليـة. ناهيـك عـن تصويـت حـزب 

بوذميـوس اإلسـباين لصالـح حكومـة االشـرتاكيني يف الدولـة 

االسـبانية إلنقـاذ النظـام امللي آلل بوربـون. حافظ الغرب 

عى األحزاب السـتالينية للسـيطرة عـى النقابات العاملية 

وإلخضـاع العامل لسـلطة الحكومات واألنظمـة اإلمربيالية 

والربجوازيـة املحليـة يف العامل شـبه االسـتعامري.

أن  تشـجبون،  كـام  اليابـان،  يف  نجـد  املنحـى،  نفـس  يف 

البريوقراطيـة النقابيـة والسـتالينية تقـود العـامل إىل عدم 

مواجهـة محاولـة اإلصـاح الدسـتوري التـي تدفـع آيب إىل 

نهـج سياسـة إمربيالية يابانية تشـعل الحـروب يف الخارج. 

ويغطـي الحزب الشـيوعي الياباين جناحـه بتريحات من 

قبـل "إنهـا حـرب مـن أجـل الدفـاع عـن الوطن". هـذا ما 

تفعلـه السـتالينية ومرتـدي الرتوتسـكية يف جميـع أنحـاء 

العـامل، إنهـم عبيد القـوى اإلمربياليـة وخـدام البورجوازية 

املتجـذرة يف العـامل شـبه االسـتعامري.

أيها الرفاق،

مـن قلـب أمريـكا الاتينيـة املمزقـة عـى يـد اإلمربياليـة، 

نديـن الطعنـة األخـرية التـي أعطتهـا السـتالينية يف الظهر 

للطبقـة العاملـة يف القـارة األمريكيـة بأكملهـا.

أوالً، باحتضـان أوباما كاسـرتو، إذ أخضعـوا الطبقة العاملة 

الدميقراطـي.  للحـزب  اإلمربياليـة  للعصابـات  األمريكيـة 

لقـد اسـتولوا عـى كفـاح الجامهـري املناهـض لإلمربياليـة 

بنـزع  قامـوا  لإلمربياليـة.  الاتينيـة  أمريـكا  وأخضعـوا 

سـاح املقاومـة الكولومبيـة. وبرعـة فائقـة سـلموا كوبـا 

لإلمربياليـة، بينـام يف فنزويـا ونيكاراغـوا وبوليفيـا ميـوت 

الشـعب مـن الجوع ويطلقـون النار عى املدنيـني األبرياء.

كوبـا تعيـش واحـدة مـن أشـنع املـآيس التـي تعـاين منهـا 

الطبقـة العاملـة يف أمريـكا الاتينية. وقد قـررت الجمعية 

الوطنيـة الكوبيـة األخـرية أن امللكيـة الخاصـة قـد عـادت 

إىل كوبـا. وقـد أُدرِج ذلـك يف الدسـتور. يف كوبـا كاسـرتو، 

قانـون امللكيـة الخاصـة هـو قانـون مطبـق، كـام هـو حق 

اإلرث.

هـذا الوضـع خطـري للغايـة. ترامـب بسياسـته االمربياليـة 

اسـتحوذ عـى العـامل والزال يرغـب أن يخـوض مغامـرات 

يف  الحـال  هـو  كـام  أنظمتهـم،  يحمـون  إنهـم  جديـدة. 

إىل  املسـلحة  قواتهـم  ويأخـذون  الربازيـل،  أو  األرجنتـني 

أرسـت  األمريكيـة  القـارة  جنـوب  أقـى  يف  الشـوارع. 

الواليـات املتحـدة قواعدهـا العسـكرية الجديـدة، فهـي 

املحيـط  يف  البحريـة  الطـرق  عـى  السـيطرة  إىل  تسـعى 

األطلـي. هنـاك يف جـزر املالفينـاس توجد قاعـدة ضخمة 

لحلـف الناتـو.

تتزايـد الهجـامت الضخمـة ضـد الطبقة العاملـة يف جميع 

أنحـاء القـارة. الجامهـري تسـتمر يف نضالهـا. فنجـد ضـد 

احتيـال الثـورة البوليفاريـة، مقاومـة كبـرية يف نيكاراغـوا، 

ويف ماسـايا الثائـرة، ومقاومـة يف هايتـي ضـد قـوات األمم 

املتحـدة وحـراس "غـوركا" املسـلّحني.

 19 و   18 يف  األرجنتـني  يف  العاملـة  الطبقـة  ثـارت  لقـد 

ديسـمرب / كانـون األول 2017 وتسـببت يف هزميـة نكـراء 

طالـة الرشطـة التـي كانـت وراء مقتـل ماكـري. يف حـني 

حـاول اليسـار اإلصاحـي والزعـامء النقابيـني تحبيـط هذا 

النضـال الجامهـريي الهائـل لي ال يتكرر مـا حدث يف عام 

2001، حيـث شـهدت الشـوارع معـارك وإرضابـات ضـد 

الرئيـس دي ال روا.

أيها الرفاق،

ملواجهـة الحـرب التـي أعلنتهـا القـوى العظمـى، ستشـن 

الطبقـة العاملـة أيًضـا معركـة يف جميـع أنحـاء العـامل. يف 

شـوارع باريـس والصـني، مثـا، بـدأت كتائـب رئيسـية من 

الطبقـة العاملـة نضالهـا. يف اليونان، تعـود الطبقة العاملة 

إىل خـوض إرضاب عـام ضـد النظـام االجتامعي-اإلمربيـايل 

الشـوارع  إىل  ينزلـون  الـروس  العـامل  سـرييزا.  لحكومـة 

التقاعـد. يف  يف  عـن حقهـم  دفاعـا  بوتـني  لتظاهـر ضـد 

أوكرانيـا يقاتـل عـامل املعـادن وعـامل املناجم مـرة أخرى 

مـن أجـل حقوقهم. يف جنوب أفريقيـا، أدى اإلرضاب العام 

الـذي خاضـه الشـعب إىل سـقوط الرئيس زومـا. يف البريو، 

يسـتمر النضـال يف جميـع القطاعـات ضـد بطش الرؤسـاء 

ملستغلني. ا

الطفيليات اإلمبريالية في اجتماع مجموعة السبع

ميركل وماكرون
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ومرتـدي  والسـتالينية  النقابيـة  البريوقراطيـات  ترفـض 

الرتوتسـكية يف جميـع أنحاء العامل تنسـيق النضـال الدويل 

للعـامل. لوقـف هذا الهجـوم وحرب الرأسـاليني والقوى 

اإلمربياليـة، يجـب عـىل الطبقـة العاملـة عـىل الصعيـد 

الـدويل التـزول لشـوارع وتوحيـد معاركهـا.

يناضـل العـامل ضـد مرونـة العمـل وتريح العـامل، وضد 

النهـب اإلمربيـايل والدكتاتوريـات الدمويـة. ولنـا مثـال يف 

الرشق األوسـط، حيث تسـتنزف رشكات النفـط اإلمربيالية 

طاقـات جميـع شـعوب املنطقة.

تُخضـع الشـوفينية االجتامعيـة الطبقـة العاملـة ملـا مُتليـه 

الربجوازيـة يف كل بلـد. تعقـد هنا وهناك مؤمتـرات دولية، 

مثـل الذي تُقيمه الواليات املتحدة تحت اسـم "ماحظات 

عـامل الواليـات املتحـدة األمريكيـة"، و "شـبكة االتحاد" ، 

وشـبكة عـامل الربازيـل وشـبكة "متضامنـني فرنسـا" التـي 

تضـم عـرشات مـن النقابات مـن مختلـف بقاع العـامل، أو 

مؤمتـر السـتالينيني النقـايب الذيـن يُعقـد كل سـنة. يف أيام 

النضـال العامليـة، رفـض الجميـع تعزيـز التنسـيق الفعـال 

وامللمـوس ضـد الرأسـاليني الذيـن أعلنـوا الحـرب عـىل 

العـال. لقـد رفضـوا ومـا زالـوا يرفضـون اإلتـاف لوقـف 

املجـازر التـي تفرضهـا اإلمربيالية، كام هو الحال يف سـوريا 

مـع بوتـني وتركيا وكلب األسـد، أو مع العشـرية السـعودية 

مـا  أو  اليمـن،  لهـا  تتعـرض  التـي  الشـنيعة  والتجـاوزات 

يحصـل يف أفغانسـتان عـى يـد األمريكيني.

أيها الرفاق،

يف هـذه الحروب املعادية للثـورة، تَْخترب وتُطور اإلمربيالية 

أحـدث تقنياتهـا العسـكرية. لقـد طـوروا بالفعـل قنابـل 

متييـز  عـى  قـادرة  االصطناعـي"،  "الـذكاء  عـرب  موجهـة 

تتمتـع  القنابـل  هـذه  مطلقـة.  ودقـة  بفعاليـة  أهدافهـا 

بتنقلهـا الخـاص، والتـي ال تتوقـف أو تنفجـر حتـى تصـل 

إىل املـكان املحـدد. إنهـا أسـلحة فتاكة يف أيـدي اإلمربيالية 

التـي سـتجعل الربوليتاريـا تكون موضـوع مذبحة جديدة. 

هـذه هـي الطريقـة الوحيـدة التـي يعيـش عليهـا هـذا 

النظـام الرأسـاميل الفاسـد، الـذي يقتـات عـى الطفيليات 

وعـى القـوى املدمـرة.

أيها الرفاق،

 لقـد بـدأت الثورة السـورية منذ سـبع سـنوات. كنا معكم 

نناضـل من أجـل التضامن الـدويل مع الجامهري السـورية. 

هنـاك بـني عامـي 2011 و 2012 ، تركـت لجـان التنسـيق 

بـني العـامل والجنـود نظام األسـد عى حافـة الهاوية.

اإلمربياليـة  أن  نقـول  أن  نسـتطيع  سـنوات  سـبع  بعـد 

عششـت يف سـوريا. أسـفرت اإلبـادة الجامعيـة عـن مقتل 

لـي  الجـئ،  مليـون   15 و  شـخصا   700.000 مـن  أكـر 

أفريقيـا  شـامل  يف  املندلعـة  الثـورات  لسلسـلة  تنضـاف 

والـرشق األوسـط وتلقـن درسـا لطبقـة العاملـة، وتبني لها 

مـا سـتتذوقه من عـذاب إن "تجرأت" عى  مناشـدة كرة 

الخبـز والحريـة.

لتحريـر  معـا  نتعـاون  نحـن   ،FLTI مـن  لرتوتسـكيني 

صحيفـة حقيقة املضطهديـن من قلب املقاومة السـورية، 

سـقينا بدمائنـا هـذه الثـورة البطوليـة للعـامل والفاحـني 

معظـم  مصـري  نفـس  لنـا  كان  لقـد  األسـد.  فاشـية  ضـد 

املقاتلـني الشـجعان والبطوليـني يف تلـك الثـورة. إنه لرشف 

يل أن أحييكـم مـن لـواء ليـون سـيدوف، من آخـر خنادق 

الثـورة السـورية.

السـورية محـارصة، معزولـة وأُلفـت  الثـورة  لقـد ظلـت 

اإلمربياليـة  تسـتطع  مل  املمكنـة.  االفـرتاءات  كل  حولهـا  

بعـد االنسـحاب مـن العـراق أن تهاجم مبـارشة يف الرشق 

األوسـط. لهـذا السـبب اسـتخدمت األسـد كقـوة احتـال 

فاشـيّة لتمزيـق وتشـتيت شـمل الشـعب السـوري.

مـن  أصبـح  اليـوم  لكـن  وقتهـا،  يصدقونـا  مل  الكثـريون 

الواضـح أن االتفـاق الـرتيك والـرويس كان لتقسـيم سـوريا. 

الحـر  السـوري  الجيـش  جـراالت  وتدعـم  تحمـي  تركيـا 

الذيـن سـلموا املـدن املتمـردة مـن الداخـل، بينـام ذبـح 

بوتـني معيـة األسـد مدنا بأكملها بواسـطة رميهـم بالقنابل 

والصواريـخ. يف حـني غـزت الواليـات املتحـدة األمريكيـة  

الرقـة وديـر الـزور، ونهبـت آبـار النفـط.

مـن  املحـررة  املناطـق  إغـراق  مهمتهـا يف  أدت  داعـش؟ 

قبـل الجامهـري يف الـدم، منهيـة مـا بـدأه األسـد مـن ذبـح 

الحـال يف درعـا  ، كـام هـو  للثـورة  الخنـادق األخـرية  يف 

والريمـوك.

ل الصهيونيـة، بتعـاون مـع بوتـني وتركيـا، الشـعب   تَُقتِـّ

املنطقـة.  النظـام يف  إقـرار  عـي  الفلسـطيني يف غـزة وتدَّ

هكـذا يعمـل ميثاق جنيف املشـؤوم، حيـث مبوجبه يُتآمر 

عـى تقسـيم سـوريا وإثبـاط الثـورة يف البلـد ويف الـرشق 

األوسـط بأكملـه.

هـذا بالـذات مـا فعلـه بوتـني مـع الواليـات املتحـدة يف 

اتفـاق مينسـك، حيـث كثـف جهـوده لتقسـيم أوكرانيـا 

وخنـق الثـورة التـي اندلعـت عـام 201٤. سـيطر بوتـني 

عـى شـبه جزيـرة القـرم، وبتعـاون مـع السـتالينية شـتت 

فرضـت  حـني  يف  األوكرانيـة  العاملـة  الطبقـة  صفـوف 

اإلمربياليـة النظـام الفـايش يف كييف. األوليغارشـية املوالية 

لروسـيا دونبـاس، مدعومـة بالطابـور الخامـس السـتاليني 

وقنابـل كييـف، كبلت أيـدي املتمردين من عـامل املناجم 

األوكرانيـة رشقـا وروجـت َوْهـم َبُـزوغ "روسـيا جديـدة"، 

ظلـت محاطـة ومعزولـة مـن قبـل قـوات الناتـو، و مـن 

القـرم والقـوات  الروسـية لشـبه جزيـرة  القاعـدة  طـرف 

الفاشـيّة يف كييـف.

اتفاقيـات معاديـة للثـورة، مجازر وخيانات واستسـام من 

داخـل الجامهـري الثورية ... كل هذه تشـكل هزائم مريرة 

تكبدهـا الثوريـني يف العـامل بـأرسه، لهـذا علينـا أن نأخـذ 

منهـا درسـا عظيـام لخوض معـارك جديـدة قادمة.

يف  مـا  كل  عملـت  اإلمربياليـة 

إذ  الثـورة.  بـؤر  لسـحق  وسـعها 

اإلصاحـي  اليسـار  دعـم  نالـت 

العاملـي الـذي شـد عى يد األسـد 

وبوتـني، وعى يـد اإلمربيالية التي 

يعتربونهـا "دميقراطيـة" ويدعونها  

السـورية. الجامهـري  لتسـليح 

أيها الرفاق،

 كل سـنة ونحـن معكـم نرافقكم. 

يجـب علينـا كتيارات عاملـة دولية أن نحسـم ونتفق عى 

كفـاح أممـي مشـرتك نأتلف حولـه نحن كل عـامل العامل.

لقـد ضممتـم صوتكـم و رصختـم بقـوة "العـدو يف ُعقـر 

البلـدان  يف  العاملـة  لطبقـة  الكـربى  مهمـة  إن  الـدار!". 

اإلمربياليـة تكمـن يف شـل آلـة الحـرب التـي تسـتخدمها 

شـبه  العـامل  وتذبـح  لرتهـب  وأنظمتهـا،  حكومتهـا 

االسـتعامري. هـذا مـا فعلـه سـابقا العـامل يف الواليـات 

املتحـدة األمريكيـة وأوروبـا ضـد غـزو العـراق، أو عندمـا 

كان عـامل اليابـان يقاتلـون ضـد االتفاقيـة األمريكية التي 

جمعـت بـني آيب واإلمرباطـور. فلنجعل نداءهم شـعارنا يف 

هـذه املرحلـة.

مـن آخـر خنادق الثورة السـورية، ومن مخيـامت الاجئني 

املهاجريـن املضطهديـن مـن جميـع  ومـن زوارق مـوت 

أنحـاء أفريقيـا والـرشق األوسـط و الذيـن يأملـون فتـح 

حـدود أوروبـا، ندعوهم لنناضـل معا. لنناضـل ضد مؤمتر 

جنيـف، ضـد آيـات اللـه اإليرانيـني، ضـد األسـد وروسـيا 

وتركيـا والجيـش السـوري الحـر. ضـد اتفـاق بوتـني وضد 

الصهيونيـة وضـد الرتامـب الـذي يُهـدي القـدس إلرسائيل 

لتتخذهـا عاصمـة... والـذي يدعـو إىل عقـد مؤمتـر دويل 

لوقـف املذابـح يف سـوريا، حـني تسـتمر املجـازر يف غـزة!

شـعوب  دمـاء  تسـفك  التـي  اإلمربياليـة  املذبحـة  هـذه 

العـامل يف  انتفاضـات  الـرشق األوسـط سـتصل لتعاقـب 

نوقـف  أن  يجـب  واليابـان.  املتحـدة  والواليـات  أوروبـا 

الزحـف اإلمربيـايل وكل مـن يدافـع عنه يف املغـرب العريب 

األوسـط! والـرشق 

تتوحـد  أن  نأمـل  هـذا.  جمعكـم  عقـد  بحـرارة  نُحيـي 

جميـع  يضـم  مفتـوح  مشـرتك،  لنـداء  ونصـل  الصفـوف 

أصـوات العـامل املناهضـني لإلمربيالية والنقابـات العاملية 

النضـال عـىل  لتوحيـد  لجنـة  لتشـكيل  ندعـو  العـامل.  يف 

الصعيـد الدويل لرتكيز وتنسـيق الجهـود املبذولة ملكافحة 

مرونـة العمـل، وتريح العال، ونهب القـوى اإلمربيالية 

لوقـف الحـروب املضـادة للثـورات والتي يشـنها قراصنة 

يف  للعـال  الثوريـة  النضـاالت  بهـا  وندعـم  االمربياليـة 

جميـع أنحـاء العـامل.

ليك تعيش الطبقة العاملة، يجب أن متوت اإلمربيالية!

دعونا نناضل معا!

 عن جزء التروتسكي اللينيني الدولي:
أبـو معـاذ، بـاوال م.، كارلـوس منـزر، خوليان 

خواريـث، جيمس سـاكاال.

سوريا مدمرة بسبب القصف االسد وبوتين
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 اجاميل النهايئ الحداث الجمعة ال 27 ملسريات العودة و كر الحصار 

رشق قطاع غزة. 

7 شهداء من بينهم طفلني واصابة 506 مواطن بجراح مختلفة و تم 

تحويل 210 للمستشفيات و من بني االصابات 90 بالرصاص الحي و 

منها ٣ حاالت خطرية وحالة حرجة جدا ومن بني االصابات ٣5 طفل و 

٤ سيدات واصابة ٤ مسعفني احدهم بالرصاص و 2 من الصحفيني

 الشهداء هم ..

1- محمد نايف الحوم 1٤ عاما

2- اياد خليل الشاعر 20 عاما

٣- محمد وليد هنية 2٤ عاما

٤- محمد بسام شخصة 2٤ عاما

5- نارص عزمي مصبح 

12 عاما

6- محمد عيل انشايص 

18 عاما

7- محمد ارشف العواودة 

26 عاما

5 أكتوبر 201٨
الصحة: العدد اإلجاميل لإلصابات بحلول الساعة السابعة مساء هو 

شهيدان

٣76 طفاً ، تم نقل 192 منهم إىل املستشفى. من بني اإلصابات ، تم 

إطاق 126 منها ، مبا يف ذلك 7 حاالت خطرية. وكان من بينهم 10 إناث 

و ٣0 طفًا. أصيبت سيارتا إسعاف بعيار ناري. طبيب واحد بجروح 

خطرية وصحفي

صممت الجمعة وصمودها

 اعمار اعتداء قوات االحتالل االسرائيلي على مسيرات العودة و كسر الحصار السلمية 
شرق قطاع غزة منذ 3/30/201٨ 

 186 شهيد منها )٣2 طفل و ٣ سيدات( و اصابة 20590 بجراح وطفول )٤100 طفل و 19٣0 

سيدة( و كان من بينها 5200 بالرصاص الحي منها ٤60 اصابة خطرية.

 أهداف الطواقم الطبية و الصحفية ادى استشهاد ٣ مسعفني و اصابة ٣90 من الطواقم الطبية.

 ترضر 78 سيارة اسعاف بشكل جزيئ

استشهاد 2 من الصحفيني و اصابة 180 من الطواقم الصحفية.

من المسيرات العودة في قطاع غزة في النضال ضد االحتالل
تقرير من حمزة الشامي

افتـح الجبهـات لدعـم غـزة! دولـة فلسـطينية واحـدة ، 

معركـة واحـدة ضـد املحتـل الصهيـوين يف غـزة والضفـة 

الغربيـة والشـتات كلـه! أسـلحة لفلسـطني!

أجـل  مـن  الصهيونيـة!  الفاشـية  إرسائيـل  دولـة  لتدمـر 

فلسـطني حـرة علانيـة ودميقراطيـة وغـر عنرصيـة مـن 

نهـر األردن إىل البحـر ، مـع القـدس عاصمـة! ال ميكـن 

ضـان ذلـك إال مـن قبـل حكومـة العـال والفالحـني.

يف الـرشق األوسـط بأكملـه ، ثـورة واحـدة! خارجـا مـع 

األسـد ، دكتاتوريـة السـييس ، امللكيـة األردنيـة وحكومـة 

حـزب اللـه املليونـر! مـن أجـل هزميـة الغـزو السـعودي 

االشـرتاكية  والجمهوريـات  العـال  لفدراليـة  لليمـن! 

املغاربيـة والـرشق األوسـط!

مجلس التحرير الجريدة حقيقة المقهورين

من الصفحة األخرة

مراسل لحقيقة المقهورين



بــ  يسـمى  مـا  يـوم جمعـة يف  كل  غـزة  تسـري جامهـري 

"مسـرية العـودة" السـتعادة أراضيهـم التـي تحتلهـا اليـوم 

إرسائيـل دولـة الفاشـية الصهيونية. إنهـم يواجهون هجوم 

ترامـب والصهيونيـة لتعزيـز هـذا االحتال ودفعـه قدما ، 

منـذ بضعـة أشـهر ، نقلـت الواليـات املتحدة سـفارتها إىل 

القـدس ، واعرتفـت بـأن هـذه املدينة "عاصمـة إرسائيل" ، 

وبالتـايل تعـرتف بدولـة إرسائيل الصهيونية الفاشـية يف كل 

أراضيهـا. إضافـة إىل ذلـك ، أصدرت الصهيونيـة اآلن قانونًا 

ينـص عـى أن الدولـة الوحيـدة املوجـودة هـي إرسائيـل 

كدولـة يهوديـة لليهود.

تتجـاوب الصهيونيـة مـع املجازر يف غـزة ، فتطلق الذخرية 

الحيـة ، وتقتل املئات من الفلسـطينيني الذين يسـريون يف 

غـزة ، كـام تقصف قطاع غـزة بطائراتهم.

هـذا ممكـن يف املقـام األول بسـبب اإلبـادة الجامعيـة يف 

سـوريا ، ولكـن أيضـا بسـبب إقامـة الدكتاتوريـة املعاديـة 

للثـورة للسـيي يف مر ، املؤيد التفاقيـات كامب ديفيد. 

االعـرتاف  يؤيـد ميثـاق  الـذي  األردين  امللـي  النظـام  ألن 

بإرسائيـل ظـل يف السـلطة ؛ ألن اليمـن مذبحـة مـن قبـل 

النظـام امللـي السـعودي نيابـة عـن اإلمربياليـة األمريكية 

والربيطانيـة. باختصـار ، تقـدم الصهيونية اليـوم عى األمة 

الفلسـطينية ألنهـا تعـززت بعـد التقـدم املضـاد للثـورة يف 

املنطقـة املغاربيـة والـرشق األوسـط ، حيـث أنـه يف عـام 

احرتقـت  عندمـا   ،  2011

تلـك  يف  الثوريـة  النـريان 

تسـتطع  مل   ، املنطقـة 

الصهيونيـة إطاق صاروخ 

نضـال  توحيـد   ، واحـد 

جميـع العامل والشـعوب 

الـرشق  يف  املضطهـدة 

لطـرد   ، ضدهـا  األوسـط 

الصهيـوين. املحتـل 

هـذا يدل عـى أن النضال 

املناهـض  الحقيقـي 

املناهـض  لإلمربياليـة 

الـرشق  يف  للصهيونيـة 

يف   2011 عـام  يف  اندلعـت  التـي  الثـورة  هـو  األوسـط 

جميـع أنحاء تلـك املنطقة. دعت الربجوازية الفلسـطينية 

الـرشق  التطـورات يف  شـعبها إىل أن تظـل "محايـدة" يف 

، لتنتهـي إىل الخضـوع لخطـة حـل "الدولتـني"  األوسـط 

لألمـم املتحـدة. وهكـذا ، تـم تعزيـز الدولـة الصهيونيـة 

الفلسـطينية. لألمـة  احتالهـا  اليـوم  وعـززت 

وهكـذا ، فـإن الربجوازيـة الفلسـطينية هـي املسـئولة عن 

املأسـاة التي يعيشـها الشـعب الفلسـطيني اليوم ، وكذلك 

األسـد  لدعـم  نفسـه  كـرس  الـذي   ، اللبنـاين  اللـه  حـزب 

السـورية  الجامهـري  ومذابـح 

الشـاملية  الحـدود  مـع حاميـة 

للصهيونيـة.

غـزة.  جامهـري  تستسـلم  مل 

إنهـم يواجهـون جيًشـا إرسائيليًا 

يف  يـرتدد  ال  لألسـنان  مسـلًحا 

إطـاق النار ليقتل ، بينام يسـري 

سـاح.  بـدون  الفلسـطينيون 

تطلـق حـامس بعـض الصواريخ 

ضـد الدولـة الصهيونيـة ، لكـن اآلن مـا تحتاجـه جامهـري 

غـزة بشـكل ملـح هـو كل األسـلحة مـن أجـل مواجهـة 

الصهيـوين. الجيـش 

مـا تحتاجـه الجامهـري ليـس هـو الكفـاح لوحدهـا بعـد 

التحريـر  منظمـة  تطالـب  مل   ، الغربيـة  الضفـة  يف  اآلن. 

بـل   ، الصهيـوين  املحتـل  ضـد  رصاع  بـأي  الفلسـطينية 

الذيـن  الفلسـطينيني  املقاتلـني  يبقـي   ، ذلـك  مـن  وأكـر 

صعـدوا ضـد الصهيونيـة يف سـجونها الخاصـة. مل تدخـل 

الجامهـري الفلسـطينية يف جنـوب لبنـان يف قتـال ، وحزب 

اللـه مسـؤول عـن ذلـك. قيـادات الجاهـر الفلسـطينية 

تحـارص هـؤالء يف غـزة.

تقـوم الربجوازيـات العربيـة يف املنطقـة باملثـل ، حيـث 

والنظـام  الصهيونيـة  األردين  والعاهـل  السـييس  يدعـم 

بإعـداد  املتحـدة  العربيـة  واإلمـارات  السـعودي  امللـيك 

ميثـاق معهـا أثنـاء غـزو اليمـن ، األسـد الـذي يحـرس 

اإليرانيـة  والديوقراطيـة   ، الجـوالن  مرتفعـات  حـدود 

املكرسـة لنفسـها. مذبحـة يف سـوريا دون اطـالق النـار 

الصهيونيـة. ضـد 
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الجاهر يف غزة تقاوم قبل الهجوم األمرييك الصهيوين عىل 
تعزيز احتاللها لفلسطني

فلسطني

امريكا الالتينية 
 العمال ايواجهون الهجوم من الحوكمات خادم من

 صندوك النقد الدولي
Haqeqa Al Maqhoureen فيسبوك 

القمع الصهيوني على مسيرات العودة في غزة
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