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هزم عن علي عبد هللا صالح، حصان طروادة من المملكة 
العربية السعودية، الصهيونية والواليات المتحدة األمريكية، 

الذي حاول انقالب في العاصمة!
الثورة اليمنية ال تستسلم ويجب أن تنجح!

لهزيمة غزو العشيرة السعودية،تحت قيادة اإلمبريالية 
األمريكية والبريطانية!

اليمن

مؤتمر جنيف ديسمبر 2017: بعد يفتح سماء سوريا وأنه يسمح روسيا وإيران حزب هللا لعقد الفاشي األسد لمذبحة الجماهير، اآلن 
الواليات المتحدة األمريكية يتخذت السيطرة على الثروات النفطية السورية ويغزو عن سوريا مع القوات منه ومن خادمه

بعد االنتفاضة والضربات في 2009
انتفاضة الثورية الجديدة

لقد اصطدمت الجماهير بجد على نظام آية هللا الملياردير، الذي 
استخدمته اإلمبريالية كقوات برية لتحطيم الثورة السورية

إن حلفاء الجماهير في سوريا وفلسطين واليمن وشرق الوصط ينتفاض

إيران
شهد يف ملحق الثايل
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غرات الجوية من النظام وروسيا مؤمتر جنيف ديسمرب 2017

الثورة اليمنية

مظاهرة اىل السفارة 

السورية يف االرجنتني مظاهرة يف تشيكاغو

من إدلب والغوطة وريف حلب وريف حماة،

المقاومة ال تستسلم وتكافح في اآلخر خنادق وتصرخ »الشعب يريد إسقط النظام« 
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بعد اجتماعات في سوتشي والرياض تشرين الثاني الماضي ... 

يقرر المؤتمر جنيف أن األسد يجب تظل إلكمال مهمته سحق 
الثورة السورية، كما فعلت خالل 6 سنوات الماضية

جنيف ليست »مؤتمر السالم«، ولكن صحيح هيئة االركان العامة حيث الكلب بشار، روسيا، وإيران وتركيا، المملكة العربية 
السعودية، بمشاركة من هيئة الرقابة المالية على حد سواء معرض الصور اإلسالمية أوقات والعلمانية فروع هي المسؤول عن 

تسليم المدن الثوار من الداخل و تنسيق بقيادة الواليات المتحدة األمريكية.

مؤتمر جنيف ديسمبر 2017: بعد يفتح سماء سوريا وأنه يسمح روسيا وإيران حزب هللا لعقد الفاشي األسد لمذبحة الجماهير... 

اآلن، الواليات المتحدة األمريكية في الرقة ودير الزور يتخذت السيطرة على الثروات النفطية السورية

اإلمبريالية األمريكية يغزو مرة أخرى مع القوات منه ومن خادمه اليوم عن سوريا مثل أمس عن العراق 

مــع ضخمــة التفجيــرات الحصــار عــن طريــق الجــوع، النظــام 
ــب و  ــن حل ــات م ــق المحافظ ــب، ومناط ــى إدل ــبقا عل ــاول مس يح
حمــاة، وكذلــك علــى الثــوار وضمــان ســيطرتها مــن كل مــن دمشــق 
ــق  ــت الطري ــر أغلق ــن الجماهي ــة م ــة قوي ــن مقاوم ــا، ولك وضواحيه

المظلوم السوري يقاوم في آخر خنادق واالستمرار يصرخ 
»الشعب يريد إسقط النظام« 

يجب علينا أن كسر الحصار عن المقاومة السورية قبل فوات 
األوان!

ــد انتهــت لتوهــا. مــرة أخــرى،   االجتمــاع الثامــن جنيــف المؤتمــر ق
ــرض  ــي المفت ــت ف ــد انته ــه ق ــذ 2013، فإن ــدث من ــد يح ــا ق ــا أنه كم
ــة(  ــة المالي ــة الرقاب ــش الســوري الحــر )هيئ ــد الجي ــن األس صــف بي
ــد  ــات ق ــي الحكوم ــاق« إن ممثل ــاك اتف ــن هن ــم يك ــأن »ل ــر ب التظاه
ــال المعارضــة  ــي قائ ــة ف ــر المنتهي ــل المؤتم ــت طوي ــل وق تركــت قب
»جــدا تعلــق علــى فكــرة أن األســد أن تــرك.« مــا مجموعــه مغالطــة 
ــا  ــف، ألنه ــي جني ــع االجتماعــات ف ــي جمي ــا شــهدنا ف ــداع، كم والخ
ــي  ــى أم ال ... و وف ــد يبق ــا إذا كان األس ــول م ــنوات ح ــة لس ــد بحج ق
ــي  ــو حقيق ــل ه ــر. ب ــة الجماهي ــل مذبح ــد تواص ــه األس ــت نفس الوق
ســتار للتغطيــة اإلبــادة الجماعيــة. المؤتمــر جنيــف ال تجلــب 

ــوت. ــوب ب »م« الم ــو مكت ــالم ... ه الس
ــي مؤتمــر جنيــف هــو  ــى خــالف ذلــك، كمــا ف قــد ال تكــون عل
ــا،  هيئــة االركان العامــة اجتمــاع بيــن روســيا وإيــران واألســد تركي
كلهــم بقيــادة الواليــات المتحــدة. هنــاك أنهــا تنســيق أفعالهــم ضــد 
ــب  ــى جن ــا إل ــازر جنب ــد المج ــن األس ــي حي ــورية. ف ــر الس الجماهي
مــع بوتيــن وإيــران، الواليــات المتحــدة يحــرر الســماء بحيــث يمكــن 
ــر،  ــة أوام ــت التركي ــة، تح ــة المالي ــة الرقاب ــة و هيئ ــل بحري أن تعم
ــي  ــت ف ــا فعل ــر، كم ــد اآلخ ــدة بع ــدن واح ــردة م ــارج المتم ــع خ يبي
ــو  ــت الحــق، ه ــي وق ــا ســنرى ف ــوم، كم ــب و الي ــا، حل حمــص، داري

ــة ... ــي الغوط ــرى ف ــرة أخ ــل م يفع

ــم  ــر ت ــاع األخي ــن االجتم ــة م ــدة خدع ــالم الجدي ــائل اإلع ــذا وس  ه
ــى  ــزال بحاجــة ال ــا ال ت ــة، فإنه ــن. والحقيق أيضــا حــل هــذه الموظفي

ــورة. ــن الث ــادق م ــر خن ــحق آخ ــح لس ــن ذب ــد م مزي
ــدت  ــد عق ــة االركان العامــة ق ــورة هيئ جــزء مــن اجتماعــات هــذه للث
ــاع  ــف. أوال، اجتم ــي جني ــر ف ــر المؤتم ــذه آخ ــل ه ــن قب ــط م ــام فق أي
ــاك  ــت هن ــي. كان ــرين الثان ــي تش ــيا( ف ــي )روس ــي سوتش ــد ف عق
ــى  ــة عل ــي هــي بالفعــل باإلناب ــران، الت ــا وإي حكومــات روســيا، تركي
مكافحــة الثــوري الجبهــة، وأعلــن أن هــم علــى مقربــة مــن تحقيــق 
هدفهــم إنهــاء مــع »اإلرهــاب«، وهــذا هــو، لســحق الثــورة الســورية. 
ــتعمل  ــا س ــيا وتركي ــران، روس ــة إي ــس الكتل ــذا نف ــن أن ه ــا أعل كم
ــم تنتــه عملهــم حتــى اآلن. هــذا هــو  لضمــان هــذا الهــدف. ولديهــم ل
الســبب فــي اســتمروا بنفــس الغــش مــن كل ســنة اإلنتــاج: التظاهــر 
لمكافحــة بينهــا فــي جنيــف، لمجــرد والكاميــرات، لتحســين مواصلة 

ــع. ــى أرض الواق مذبحــة عل
ــاع  ــف كان اجتم ــي جني ــاز ف ــورة الجه ــذه للث ــن ه ــزءا م ــا ج أيض
فــي  الماليــة  الرقابــة  هيئــة  مــن  البرجوازيــة  الســنة  الســورية 
ــوا أنهــم  الريــاض، عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية. أعلن
ــه  ــتعداد البحــث عــن أن ــى اس ــزاع، و عل ــورية الن ــدون حــل الس يري

سوريا

إزالة قاممة بعد الغرات الجوية 



3 حقيقة المقهورين

ــوا  ــى أن يتمكن ــم حت ــد. لديه ــع  األس ــات م ــة المفاوض ــى طاول عل
ــرات  ــم مظاه ــك ضخ ــد ذل ــن بع ــاء؛ ولك ــد البق ــة  األس ــن الموافق م
ــم الثــورة يهتفــون  اندلعــت داخــل ســوريا ضــد هــذا اإلعــالن، رفــع عل
ــس خــداع  ــى نف ــم إل ــك، عودته ــقط النظــام.« لذل ــد إس »الشــعب يري
كل اجتمــاع فــي جنيــف، لذلــك األســد يمكــن البقــاء واالســتمرار ذبــح 

ــر. الجماهي
ــم استســلموا. أنهــم بعناد رفض   وهــذا يبيــن أن الســورية الجماهيــر ل
ــك  ــن ذل ــد م ــب أبع ــل تذه ــلطة. ب ــي الس ــزال ف ــار ال ي ــول أن بش قب
ومــارس عــن ســقوط كامــل النظــام. علــى الرغــم مــن أن بالفعــل مــا 
ــي  ــل المحاصــر الت ــا القناب ــي كتبه ــرت الت ــن الســالح، دم ــرب م يق
كتبهــا والجــوع هاجــم مــن قبــل قاســية فــي فصــل الشــتاء، فإنهــا ال 
تــزال إلــى الخــروج إلــى الشــوارع الصيــاح نفــس شــعارات مــع التــي 
ــورة ... ســيكون  ــة لهزيمــة الث ــي 2011. وســيكون الجنائي ارتفعــت ف
مثــل دفــن المريــض الــذي ال يــزال فــي التنفــس. وســيكون علــى قــدم 
ــة  ــددين نقابي ــة المتش ــات الدولي ــد االجتماع ــة لعق ــاواة الجنائي المس
ــورة الســورية.  ــى الث مذهــب يســيطر العمــال فيــه كمــا الصمــت عل
ــت  ــن أي وق ــر م ــوم، أكث ــد أن الي ــه التحدي ــى وج ــي عل ــة ه الحقيق
ــم تعريفهــا  ــم يت ــر ل ــي الســوري الجماهي ــر مــن بطول مضــى، مصي
ــن  ــي النضــال م ــاحة ... ف ــه الس ــم كل ــي العال ــن ف ــوريا، ولك ــي س ف

ــا. ــم البروليتاري العال
  

ــف  ــن جني ــم م ــزال دع ــم و ال ت ــع دع ــل أن الجمي ــد، الرج األس
ــورة ــي ث ــا ف لســحق تمام

ــي كان التســتر  ــي جنيــف كان حوال باختصــار، مــا هــذا المؤتمــر ف
تحــت غطــاء مــن »للســالم« أن  األســد ســتبقى فــي دمشــق إلنهاء 
ــى قيــد الحيــاة مــن الســورية المقاومــة: اخــر  ســحق مــا ال يــزال عل
ــق،  ــن دمش ــراف م ــاالت  وأط ــي مج ــذه ه ــورة. وه ــن الث ــادق م خن
ــي  ــن محافظت ــق م ــض المناط ــب، وبع ــن إدل ــة م ــة ومدين مقاطع
حلــب، حمــاة و داريــا. كل يــوم الكتلــة، برميــل أو التقليديــة القنابــل، 
ــن  ــوم م ــوم الهج ــقاط. كل ي ــم إس ــرة يت ــة الذخي ــواع الثقيل ــع أن وجمي
التــي يعانــي منهــا  اإلبــادة الجماعيــة الروســية الطيــران هــي 
ــي خضــم  ــاة ف ــد الحي ــى قي ــاء عل ــا أن البق ــوم علين ــر. كل ي الجماهي
البــؤس و نقــص الغــذاء ... ال ســيما فــي المحاصــرة ، حيــث األطفــال 

ــا. ــون جوع يموت
هــذا هــو شــيء جديــد ماعــدا عنصــر واحــد. هــذا مؤتمــر جنيــف قــد 
ــام  ــحق. للقي ــة س ــون نهائي ــب أن تك ــورية يج ــورة الس ــل أن الث ح
بذلــك لديهــم إلــى مزيــد مــن الــدرع نظــام بشــار ال يســتطيع تســمح 
أي منطقــة أن هــذا الكلــب ال التحكــم فــي دمشــق وضواحيهــا. وهــذا 
ــي  ــر ف ــاع األخي ــن االجتم ــة م ــل الصحاف ــداع قب ــذا الخ ــبب ه ــو س ه
جنيــف: بحيــث  األســد التشــطيبات الســحق  وهــذا هــو الســبب فــي 
هــذا المجــال تقــع فــي ضواحــي دمشــق يجــري تحيــط، قصفــت ذبــح 
ــلوا  ــذ: وأرس ــد التنفي ــل قي ــراغ خطــة بالفع ــة. استســالم و إف دون راح
ــال،  ــذا المج ــن ه ــاس م ــة الن ــالت إلزال ــر الحاف ــروف األخض المع
ــار  ــن بش ــي حي ــا، ف ــب أو داري ــى إدل ــزل إل ــالها الع ــم إرس ــث يت بحي
هــو الســماح اســتعادة اإلقليميــة الســيطرة علــى . وفــي الوقــت 
ــع  ــف بي ــي جني ــي ف ــراالت ه ــة جن ــة المالي ــة الرقاب ــه، كل هيئ نفس
ــب  ــم ال تطال ــات. إنه ــي مفاوض ــن ف ــق المتمردي ــذه مناط ــارج ه خ
ــل. وهــي جــزء  ــع لكســر الحصــار أو أي شــيء مــن هــذا القبي الجمي
مــن جنيــف الخطــة. لكنــه ال يــزال أن ينظــر إذا كانــت هــذه الخطــة 
ــي  ــزال مقاومــة ف ــي ال ت ــر الت ــي الجماهي ــى بطول يمكــن فرضهــا عل

ــة. ــي العاصم ضواح
ــن  ــا م ــال« طالم ــة االنتق ــيكون »حكوم ــار س ــة، بش ــذه الخط ــي ه ف

الضــروري حتــى أنهــم قــادرون علــى االنتهــاء تمامــا هزيمــة 
ــوريا. ــي س ــة ف ــاتهم الهيمن ــيس مؤسس ــن أن تأس ــورة، ويمك الث

ــش  ــض الجي ــن األبي ــع بوتي ــز م ــو تعزي ــد ه ــبب األس ــو الس ــذا ه وه
ــدان  ــف البل ــن مختل ــة م ــارس، حــزب ، المرتزق ــي الفاشــي ح اإليران
ــراالت  ــة جن ــة المالي ــة الرقاب ــع هيئ ــات م ــا الضمان ــا تركي ... بينم
ــة  ــل أن كتل ــن أج ــاون م ــل والتع ــن داخ ــالم م ــا استس ــت قيادته تح
لتحقيــق النجــاح. وهــو الجــزء الثانــي مــن هــذا شــرير جنيــف 
ــذي ال أحــد صــوت(  الخطــة، و أساســي واحــد. عــرض كممثليــن )ال
مــن الثــورة، الجنــراالت مــن الســنة البرجوازيــة مــن هيئــة الرقابــة 
الماليــة أن »فــي جنيــف اجتماعــات المذبحة يمكن إيقــاف« ... أن 
ــي«   ــات الســالم« وأن بمســاعدة مــن »المجتمــع الدول »هــم عملي
ــو  ــح. وه ــر صحي ــذا غي ــن ه ــيء م ــض ... ال ش ــن القب ــد يمك األس
ــع كان دوام  ــنوات. الواق ــتمرت 6 س ــي اس ــداع، والت ــية الخ الوحش
األســد، 600،000 الميــت، 12 مليــون النازحيــن المتمــرد مــدن 
ــي  ــا تأت ــك، ألنه ــن ذل ــوأ م ــو واألس ــذا ه ــادرة. اآلن، وه ــاع المغ تب

ــورة. ــة الث ــة هزيم ــى البارع إل

كمــا  تســوية  جنيــف،  رؤســاء  فــإن  اإلمبرياليــون،  بنــا   
ســوريا  المســتعمرة  و  تقســيم  ــي  ف المنتصــرون 

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــي منظم ــون ه ــدة اإلمبريالي ــات المتح الوالي
ــل  ــام قب ــف. أي ــن جني ــراءات م ــورة اإلج ــذه للث ــيق ه ــر وتنس األوام
ــة.  ــك القم ــي ابي ــن ف ــع بوتي ــع م ــب اجتم ــر، ترام ــي المؤتم سوتش
ــوريا«.  ــي س ــاب ف ــة اإلره ــف لمكافح ــرة الحلي ــه »كبي ــى ل ــه يدع ان
ــا إلــى االعتــراف مــا أوبامــا هــو يفعــل فــي الجــزء الخلفــي  ن خــرج عل
ــر،  ــى الســورية الجماهي ــورة الهجمــات عل الغــرف: أنهــم تنســيق للث
وســعت للوصــول إلــى هــذه النصــر النهائــي قبــل نهايــة الســنة. هــذا 
ــزال  ــم ال ي ــن خطته ــى اآلن، ولك ــم حت ــبة له ــن بالنس ــم الممك ــم يت ل

ــغيل. ــد التش قي
الواليــات المتحــدة بالفعــل غســلها جــزء مــن خطــة: أن لديهــم أكثــر 
ــي  ــوريا، ف ــمال س ــي ش ــارات ف ــكرية والمط ــد العس ــن 10 القواع م
ــك بفضــل حــزب  ــا، وذل ــة باســم »روجاف ــة المعروف ــة الكردي المنطق
ــا ال  ــم م ــاك لديه ــا. هن ــت أبوابه ــي فتح ــتاني، الت ــال الكردس العم
يقــل عــن 2،000 مشــاة البحريــة كتبــت. مــع جنــراالت مباشــرة علــى 
ــات والمجــازر ضــد آخــر  ــر الهجم ــن األوام ــم الذي ــع، وه أرض الواق

ــذا التحــول«. ــد »ه ــم القائ ــن ه ــم الذي ــم ه ــورة. أنه ــن الث ــادق م خن
ــى  ــيطرة عل ــة الس ــاظ اإلقليمي ــد االحتف ــا ق ــك، فإنه ــى ذل ــالوة عل وع
ــر  ــة ودي ــي الرق ــي محافظت ــيما ف ــوريا، وال س ــن س ــر م ــزء كبي ج
، التــي هــي الســورية للنفــط المناطــق. الواليــات المتحــدة قــد 
حصلــت علــى مباشــرة جميــع الســورية للنفــط، بينمــا مــع بــه أنهــا 
ــا  ــط. فم ــرق األوس ــة الش ــن منطق ــرة م ــة الدائ ــل المالي ــر كام تدي

ثوار يف إدلب
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ــو  ــالف ه ــا أس ــن دورته ــف م ــي جني ــر ف ــذا المؤتم ــز ه ــا يمي أيض
ــن  ــز م ــر الفائ ــا الكبي ــع كم ــدة يرتف ــات المتح ــد أن الوالي ــه بع أن
ــي أبقــت جميــع األعمــال. ســوريا بالفعــل  الحــرب فــي ســوريا، الت
مســتعمرة ... أميركــي محميــة. أي مــن مــا  األســد الحكومــة 
ينطبــق هــو تقــرر دمشــق، ولكــن مــن قبــل جنيــف، تحــت الواليــات 
بوتيــن،  -األســد  ذبــح  األكثــر  األوامــر.  اإلمبرياليــون  المتحــدة 
ــات  ــك الوالي ــن ذل ــر م ــد وأكث ــر ق ــم الجماهي ــن الهزائ ــد م والمزي
ــى االســتعمار مــن ســوريا ســيطرتها مــن  المتحــدة كان تعزيــز عل
ــن األســد ليســت  ــل الواضــح أن بوتي ــوم هــو بالفع ــط. الي ــار النف آب
ضــد اإلمبرياليــة األبطــال: فهــي ال شــيء آخــر ولكــن الــذي نفــذ مــا 
ــات  ــاف، الوالي ــة المط ــة. نهاي ــن اإلمبريالي ــة ع ــل نياب ــذرة العم الق
المتحــدة تنفيــذ الجيــش خطــة ان البنتاغــون بالفعــل مصممــة 
ــر مذبحــة  ــذا األخي ــر: اســمحوا ه ــع هتل ــة م ــة الثاني الحــرب العالمي
ــرب؛  ــب الح ــس كس ــن لي ــن، ولك ــدر ممك ــر ق ــوفيتي الجماهي الس
ــى  ــب الحصــول عل ــذي يج ــي ال ــون ه ــدة اإلمبريالي ــات المتح الوالي
ــا الخطــة هــو تــرك  األســد الذبــح الجماهيــر،  االتحــاد الســوفياتي. هن
التــي كان مــن الضــروري تعزيــز لــه مــع المرتزقــة، بوتيــن الجيــش 
ــو  ــة ه ــدة األمريكي ــات المتح ــوري، الوالي ــرس الجمه ــي الح اإليران
ــن  ــم( ... ولك ــا ل ــا أوبام ــرف )كم ــي الغ ــزء الخلف ــن الج ــه م ــم ل الدع
ــي واتخــاذ كل شــيء ...  ــي ف ــات المتحــدة ســوف تأت ــك الوالي بعــد ذل
ــيء  ــاء كل ش ــن إبق ــح والذي ــد ذب ــراه:  األس ــا ن ــو م ــر ه ــزء األخي الج
ــا المضــادة فرضــت،  ــون. عندم ــدة اإلمبريالي ــات المتح ــى للوالي عل
ــوريا  ــوم س ــة. الي ــة اإلمبريالي ــر عرض ــة أكث ــر أم ــزال غي ــا ال ت م
ــات  ــات أن الوالي ــع القطاع ــيم ... م ــا تقس ــتعمرة و أراضيه ــم المس ت
ــي  ــى ف ــد يبق ــن  األس ــي حي ــرة، ف ــيطرة المباش ــت الس ــدة تح المتح
ــا اليســار االحتــالل بعــض مــن الطــرق التجاريــة ومــع  دمشــق، تركي
ــة  ــف أجنح ــن مختل ــاوض بي ــري التف ــزال يج ــي ال ي ــق الت المناط
ــا  ــف ... وكله ــوات جني ــع الق ــا جمي ــة. ولكنه ــنة البرجوازي ــن الس م

ــدة.  ــات المتح ــأها الوالي ــي أنش ــات الت ــزام التوجيه االلت

المؤتمــر جنيــف: هيئــة االركان العامــة مــن المضــادة لكامــل 
المغــرب العربــي والشــرق األوســط 

هــذه هــي الطريقــة هــذا للثــورة هيئــة االركان العامــة المعقــودة 
ــعودية،  ــي، الس ــد، اإليران ــي، األس ــث الروس ــل، حي ــف يعم ــي جني ف
التركيــة، و هيئــة الرقابــة الماليــة القــوات مركــزي، جميــع الواليــات 
ــد  ــط ض ــس فق ــداده لي ــد إع ــة ق ــادة. اإلمبريالي ــت القي ــدة تح المتح
ســوريا، ولكــن ضــد الثــورات التــي هــزت المغــرب العربــي والشــرق 
األوســط منــذ 2011. هنــاك، الخطــة لســحق الثــورات فــي تلــك 
ــزو  ــي غ ــرى أيضــا ف ــن أن ي ــن يمك ــررت، ونح ــرها ق ــة بأس المنطق
ــات  ــف مــن 9 الوالي اليمــن مــن الســعودية عشــيرة وشــركاتها التحال
ــة و  ــة األمريكي ــوم اإلمبريالي ــرة هج ــا األخي ــاب. أيض ــدة أذن المتح
الصهيونيــة علــى الشــعب الفلســطيني إعــالن القــدس عاصمــة 

ــرائيل. إس
ــم تقســيم و البرجوازيــة عــاد إلــى تقديــم النفــط إلــى مختلــف  ــا ت ليبي
ــي   ــق األعمــال الت ــات و أن يواصــل تجــارة الرقي ــة عصاب اإلمبريالي
ــن  ــس نظــام زي ــي تون ــي. ف ــع االتحــاد األوروب ــاق م ــم باالتف ــا ل دائم
ــى  ــاة وحت ــات القض ــع الطبق ــرس، م ــر تك ــي غي ــن عل ــن ب العابدي
ــة   ــورة ديكتاتوري ــإن للث ــر، ف ــي مص ــة. ف ــي الحكوم ــرف ف ــع ط م
سيســي قــد المفروضــة، فقــد حتــى تحريــر مبــارك فــي حيــن ســجن، 
ــة شــيء اليســار فــي  ــر القتالي ــى المــوت األكث ــد و حت ــي األب ــن ف يدي

ــر. ــدان التحري ــي مي ــام 2011 ف ــي ع ــاع ف االرتف
جنيــف المؤتمــر هــو المؤتمــر اإلقليمــي، ولكــن واحــدة مــع العالمية 

اآلثــار، وذلــك ألن علــى أســاس مــن هزيمــة منطقة الشــرق األوســط 
ــى  الثــورات، اإلمبرياليــة ســيتم ألــف مــرة أقــوى للذهــاب عل
ــم. هــذا الهجــوم قــد بــدأت بالفعــل،  ــي العال ــى العمــال ف الهجــوم عل
مــع الهجــوم علــى المكاســب مــن الطبقــة العاملــة. الســورية 
التطــورات تبــدأ ضــرب قــوى فرنســا، البرازيــل، األرجنتيــن، جنــوب 
ــة.  ــة العامل ــم الطبق ــا. هزيمــة هــذا المؤتمــر هــو مهمــة العال أفريقي
ــة ــة العامل ــم الطبق ــوأ العال ــي أس ــي، ف ــر ه ــورية الجماهي ــوأ الس أس

ــات  ــي تصرف ــدت ف ــي أي ــف ه ــوى جني ــورة ق ــرة للث ــيتم م س
اإلصالحــي اليســار

ــز  ــن أن ترك ــة يمك ــة. إذا اإلمبريالي ــة الحقيق ــروري معرف ــن الض م
ــبب  ــك بس ــون ذل ــورية يك ــورة الس ــي الث ــة ف ــا لمذبح ــع قواته جمي
ــن،  ــد، بوتي ــك.  األس ــام بذل ــاب للقي ــن العق ــالت م ــي اإلف ــه إجمال أن
ــا  ــخص م ــة ألن ش ــادة الجماعي ــذه اإلب ــذت ه ــرس ونف ــي الح اإليران
ــه  ــول ان ــه بالق ــم ل ــار الدع ــد اليس ــد األس ــة. مؤي ــم الحري ــى له أعط
»ضــد اإلمبرياليــة«. كمــا قــذف الجماهيــر بأنهــا إمــا »أرســلت مــن 
ــن«.  ــن« و »اإلرهابيي ــات المتحــدة«، أو عــن »المجاهدي ــل الوالي قب
ــم يكــن هنــاك الثــورة  ــم نعتقــد أن ل ــوا الجماهيــر مــن العال جعل
ــورة  ــي الص ــا ف ــس. كم ــا العك ــط، تمام ــرق األوس ــة الش ــي منطق ف
ــط  ــرق األوس ــي والش ــرب العرب ــي المغ ــتغاللها ف ــي اس ــاء ف الحلف
ــادة الجماعيــة بوتيــن   وكمــا أعدائهــم ... والعكــس بالعكــس، فــإن اإلب
األســد، تــم تصويــره كمــا حلفائهــم. وكمــا رأينــا، والمزيــد مــن 
ــت ونتيجــة  ــن ســوريا ظل ــد م ــرة فرضــت نفســها، والمزي ــذه األخي ه
الواليــات المتحــدة مســتعمرة. ولكــن كان هنــاك قطاعــات أخــرى من 
ــون بإنهــم قــد دعمــت الثــورة الســورية. أنهــم  الناحيــة اليســرى يقول
المودعــة مــن األوهــام علــى ودعــا إلــى الثقــة الجنــراالت مــن الجيــش 
ــر  ــلمت الجماهي ــي س ــك الت ــي تل ــدوره ه ــذه ب ــر. ه ــوري الح الس
ــالم،  ــة الس ــة عملي ــة مزعوم ــر لمناقش ــف التظاه ــى جني ــب إل وذه
ــض  ــد. بع ــم  األس ــن دع ــرى م ــة أخ ــو طريق ــع ه ــي الواق ــي ف والت
حتــى طلبــت الواليــات المتحــدة إلــى التدخــل لصالــح الجماهيــر ... 
ــم التــي  ــوة فــي العال ــورة الق ــو المهيمنــة اإلمبرياليــة، فــإن للث كمــا ل
ــارات  ــذه التي ــورة. ه ــح الث ــل لصال ــن أن التدخ ــف، يمك ــر جني األوام
تكــرار مثــل الببغــاوات علــى عاتــق اإلمبرياليــة، »المؤتمــر فشــل« 
ــو أن المؤتمــر يمكــن أن الواقــع قــد توقــف -األســد مذبحــة  ... كمــا ل
ــي  ــوات الت ــن الق ــي أي م ــف )أو ف ــي جني ــة ف ــام والثق ــاء أوه إلنش
تتركــز هنــاك(، والتــي قــد حافــظ الكلــب فــي دمشــق، هــو أيضــا أن 

ــورة. ــوات ضــد للث ــن الق ــم م ــن الدع ــزءا م ــون ج تك
ــة  ــة الرقاب ــدة هيئ ــد أو المؤي ــدة األس ــواء المؤي ــف ، س ــان جني اإلنس
ــم  ــالم. أنه ــن اإلس ــوف م ــترك: الخ ــيء مش ــد ش ــك واح ــة، لدي المالي
إنتــاج، كمــا مكبــرات الصــوت، حملــة االمبرياليــة القــوى، أن 

دمرت املدن السورية
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اســتغاللها مــن منطقــة الشــرق األوســط كلهــا »اإلرهابييــن« و 
»الدينيــة المتعصبيــن«. بعــض »المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان« 
مــن الثــورة الســورية حتــى ذهــب إلــى حــد القــول أن الثورة الســورية 
ــا أن الشــيء الوحيــد اليســار فــي  كان تمامــا هــزم التــي كتبهــا مدعي
ــاواة  ــدم المس ــى ق ــون عل ــن، وأن تك ــد الجهاديي ــي -األس ــوريا ه س
للثــورة. الســورية الثــورة علــى قيــد الحيــاة و يقــاوم فــي آخــر 
ــة  ــى اإلرهــاب. اإلمبريالي ــى ســحقها: الحــرب عل ــة إل ــادق. ذريع خن
وعمالئــه قــد تبــرر أســوأ للثــورة المجــازر مع شــعار »الحــرب على 
اإلرهــاب«. هكــذا  األســد وبوتيــن تبريــر هــذه التفجيــرات، والواليــات 
ــن  ــل م ــجون كام ــل، الس ــة أو الموص ــر الرق ــدس وتدمي ــدة يق المتح

ــن ... ــي اليم ــزرة ف ــر، مج ــس ومص ــي تون ــيين ف ــجناء السياس الس
ــي  ــة مكــون ... وبالتال  إيزيــس كان »الكمــال العــدو« أن اإلمبريالي
ــق  ــرض ضي ــو ف ــط مان ــار النف ــى الســيطرة آب ــإن الســابق ذهــب إل ف
ــن  ــة يمك ــه، اإلمبريالي ــت نفس ــي الوق ــر، وف ــى الجماهي ــيطرة عل الس
ــح  ــا يتي ــن«، مم ــوبر اإلرهابيي ــن »س ــه كمجموعــة م ــر علي أن تظه
ــي العــراق وســوريا واليمــن ...  ــع لمذبحــة ف نفســها وشــركاتها التواب
ولكــن هــذا ال يمكــن أن يكــون عمــل دون اإلصالحــي اليســار، الــذي 
ــم واحــد العــدو، إســكات علــى  األســد مذبحــة و  بــأن إيزيــس كان رق

ــى ســوريا. ــة عل ــن غــارات جوي ــر بوتي تبري
اآلن، فــإن هــذه األحــزاب اليســارية إمــا بشــكل علنــي الدفــاع 
ــي ســوريا  ــا يحــدث ف ــاء الصمــت حــول م عــن  األســد، أو فهــي إبق
ــوريا  ــي س ــار ف ــي اليس ــط التدريج ــأن فق ــادل ب ــض يج ــوم. بع الي
نضــال الشــعب الكــردي، لذلــك الدائمــة ونتيجــة الذيــل نهايــة 
ــد،  ــع  األس ــق م ــذي اتف ــتاني ال ــال الكردس ــزب العم ــتالينية ح الس
كســر الجــزء األمامــي مــن الثــورة، وفتــح البــاب إلــى الواليــات 
ــون  مــع القواعــد العســكرية  المتحــدة اإلمبرياليــة، الذيــن يحتل
والجيــش. ومــن بالفعــل الواضــح أن هــذا اليســار لديــه وصمــة عــار 
ــل  ــورية وكام ــورة الس ــى الث ــة عل ــم الخيان ــة له ــا الجبه ــن دورته ع
ــوم  ــادة. والي ــد المض ــا تؤي ــط. أنه ــرق األوس ــي والش ــرب العرب المغ
أنهــا تبقــي مــدو الصمــت، ممــا يســاعد اإلمبرياليــة وعمالئــه علــى 

ــورة. ــن الث ــادق م ــر خن ــح اخ ــاء ذب االنته

يجب علينا أن تجميع المقاومة السورية 
ــورة ال  ــو أن الث ــاء ه ــي إخف ــب ف ــان ترغ ــي اإلنس ــا اإلصالح كل م
ــاة، مقاومــة فــي آخــر خنــادق. حتــى اســتغاللها  يــزال علــى قيــد الحي
ــب و  ــي حل ــاالت محافظت ــا، مج ــب، داري ــي إدل ــى. ف ــي  ال تتخل ف

ــة. ــزال الدائم ــة ال ي ــاة ... المقاوم حم
وقــف مذبحــة -األســد بوتيــن، مــع الســماء والطــرق المحــررة مــن 

ــوات  ــع غــزو الق ــا! خارجــا مــع جمي ــات المتحــدة وتركي ــل الوالي قب
الســورية!

ــه أي  ــا أن طــرد من ــع المقاومــة! يجــب علين ــا أن تجمي يجــب علين
ــف! ــى جني ــذي يذهــب إل ــة ال ــام الســني البرجوازي الع

ــى لجــان التنســيق مــرة أخــرى مــع الديمقراطيــة   دعونــا احصــل عل
ــوري! كل  ــعب الس ــن الش ــلحة ع ــترداد األس ــا اس ــرة! دعون المباش

ــة! شــخص، بندقي
ــات  ــع، حلق ــن المصان ــض ع ــادرة دون تعوي ــا أن مص ــب علين يج
ــام،  ــاول الطع ــط للشــعب لتن ــار النف ــتعادة آب ــوك، واس ــل، البن العم
ــار  ــرد بش ــوارد لط ــاد والم ــع كل االقتص ــم ووض ــتعادة منازله الس

ــه! ــع حلفائ وجمي
ــي جنيــف، أســتانا و سوتشــي  أســفل مــع للثــورة االتفاقــات ف
ــران  ــيا، وإي ــة، روس ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي ــرات م المؤتم
ــا، المملكــة العربيــة الســعودية، األســد الســني البرجوازيــة  وتركي

ــة! ــة المالي ــة الرقاب ــن هيئ م
الســورية، مــع منتخــب  الثــورة  ــي مــن  الوطن المجلــس  عــن 
ــراء،  ــن الفق ــال، الفالحي ــرة آالف العم ــدة كل عش ــن واح المندوبي

مــن مخيمــات الالجئيــن والمناطــق حيــث  األســد ال تحكــم!
ــي االنتفاضــة ضــد ترامب-نتنياهــو  ــدأت ف ــر ب الفلســطينية الجماهي
الهجــوم االعتــراف القــدس عاصمــة إســرائيل. فــي اليمــن التــي 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــا المملك ــي كتبه ــزو الت ــة الغ ــتمر مقاوم تس
هــذا هــو نفســه المعركــة ضــد اإلمبرياليــة وبروتوكولهــا أذنــاب فــي 

ــة.  ــاء المنطق ــع أنح جمي
ــة  ــن هزيم ــرائيل! ع ــة إس ــية دول ــي الفاش ــر الصهيون ــن تدمي ع

ــن! ــزو اليم ــعودي غ الس
أســفل مــع للثــورة ديكتاتوريــة  سيســي فــي مصــر! جميــع أنحــاء 

المغــرب العربــي والشــرق األوســط، فــإن نفــس االنتفاضــة!

يجب أن يتم كسر الحصارعن سوريا
ــم  ــم إعطــاء العال ــي المقاومــة، يت ــر، ف ــر الســورية الجماهي  الجماهي
ــن  ــال م ــن العم ــاح م ــدون الكف ــراق. ب ــت الخت ــة الوق ــة العامل الطبق
ــاح هــو  ــي هــزم. المفت ــي ســوريا ســوف ينتهــي الت ــورة ف ــم، الث العال
ــات المتحــدة  ــدان: الوالي ــة البل ــدي مــن العمــال مــن االمبريالي ــي أي ف
ــا واليابــان. أنهــا يمكــن أن تتوقــف، ضــرب من داخــل، أولئك  وأوروب
ــم و  الذيــن تنظيــم المضــادة فــي منطقــة الشــرق األوســط والعال
ــرة  ــرز المظف ــة تب ــة الحــرب. إذا اإلمبريالي تشــل آل
ــد  ــي ح ــل ف ــوف تجع ــه س ــة، فإن ــك المنطق ــي تل ف
ــن  ــع ثم ــم دف ــن العال ــال م ــل العم ــعر بجع ــه ش ذات
ــا  ــزاع مكاســبها، كم ــن خــالل انت ــة، م ــك الهزيم ذل

ــابق.  ــت س ــي وق ــاهدنا ف ش
دعونا كسر الحصار على السورية الجماهير!

ــاع  ــي الدف ــم ف ــي العال ــوارع ف ــوز الش ــا الف  دعون
ــى  ــول عل ــورة! للحص ــن الث ــادق م ــر خن ــن اخ ع
ــي أن  جميــع القــوات أن بدعــم  المؤتمــر الدول
ــم، لتوحيــد القــوات  ــي العال الثــورة الســورية ف

ــوم! ــورة هج ــذه للث ــن ه ــف ع والتوق
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ــوار  ــام والث ــوات النظ ــداء لق ــالث عم ــل ث مقت
ــم ــر منه ــرون عناص يأس

ــوات  ــن ق ــتمرة بي ــتباكات مس ــت االش ــا زال م
ــوار الغوطــة الشــرقية منــذ يــوم  النظــام وث
ــن  ــة ضم ــذه اللحظ ــى ه ــاً حت ــة صباح الجمع
ــي  ــوا الت ــة لمعركــة بأنهــم ُظلم ــة الثاني المرحل
ــن  ــي م ــرين الثان ــي 15 تش ــوار ف ــا الث أطلقه

ــت ــام الفائ الع

وتهــدف معركــة #بأنهم_ُظلمــوا هي الســيطرة 
وتعتبــر  العســكرية  المركبــات  أدارة  علــى 
إدارة المركبــات مــن أكبــر ثكنــات النظــام فــي 
الغوطــة الشــرقية الواقعــة بيــن مدينــة حرســتا 

ــرا ــدة مدي ــن وبل وعربي

ــة الثانيــة وحتى هــذه اللحظة  ــدأ المرحل ومنــذ ب
ــة حرســتا  ــي مدين ــر ف ــوار بشــكل كبي ــدم الث تق
مشــفى  علــى  الســيطرة  أخيــراً  كان  حيــث 
الطريــق  وفتــح  الحجــز  وكراجــات  البشــر 
ــاء  ــر أحي ــتا وأيضــا تحري ــن وحرس ــن عربي بي

واإلنتــاج  والجســرين  والعجمــي  الحدائــق 
ــر  ــى أكث ــم الســيطرة عل ــا ت ــل وكم بشــكل كام
ــوات  ــا ق ــن به ــت تتحص ــة كان ــن 350 نقط م
ــكل  ــار بش ــاق الحص ــة إلطب ــام باإلضاف النظ
العســكرية  المركبــات  إدارة  علــى  كامــل 

والمعهــد الفنــي والرحبــة 646

حوالــي  الشــرقية  الغوطــة  ــوار  ث يحاصــر 
350 عنصــراً موجوديــن داخــل أبنيــة إدارة 
الثــوار  أطلــق  وقــد  العســكرية  المركبــات 
ــر  ــه عناص ــوا في ب ــاً طال ــوم 3/1/2017 بيان الي
ــهم  ــليم أنفس ــن بتس ــام المحاصري ــوات النظ ق
بضمانــة الهيئــة الشــرعية فــي مدينــة حرســتا

ــوات  ــن ق ــراً عناصــر م ــوار أخي ــا أســر الث فيم
ــط إدارة  ــي محي ــتباكات ف ــالل االش ــام خ النظ
ــوار  الث نشــر  فيمــا  العســكرية  المركبــات 
ــب  ــوات النظــام بجان ــراً صــوراً ألســرى لق أخي

ــتباكات ــراء االش ــى ج قتل

ثــالث  قتــل  مــن  ــوا  تمكن قــد  ــوار  الث وكان 
ــم  ــاعة وه ــالل 24 س ــد خ ــة عمي ــاط برتب ضب
العميــد الركــن حبيــب محــرز يونــس مــن 
ــن  ــس م ــم يون ــد الركــن إبراهي القرداحــة والعمي
ريــف حمــص باإلضافــة للعميــد الركــن علــي 

ــات ــواء 138 دباب ل ــد ال ــوب قائ دي

ــالزم  ــة م ــاط برتب ــن الضب ــدد م ــل ع ــا قت فيم
ــي  ــراً ف ــن 30 عنص ــر م ــب أكث ــى جان أول إل

ــة ــام الماضي األي

ــة  ــام حمل ــوات النظ ــن ق ــر تش ــياٍق آخ ــي س وف
ــة  ــدات الغوط ــدن وبل ــى م ــة عل ــف عنيف قص
النظــام  طائــرات  قامــت  حيــث  الشــرقية 
باســتهداف مدينــة حرســتا بأكثــر مــن 28 
ــن  ــر م ــدد كبي ــقوط ع ــة أدى لس ــة جوي غاري
ــم  الجرحــى فــي صفــوف المدنييــن وكمــا ت
ــدة بيــت ســوى بقذائــف المدفعيــة  اســتهداف بل
الثقيلــة أدى إلــى استشــهاد 3 وهــم طفليــن 
وآمــرأة وإصابــة عشــرة مدنييــن وهــم 8 أطفــال 

ــرأة ــل وآم ورج

مراسل

تقرير من الغوطة المحاصرة

أستهدفت قوات النظام الغوطة

أســتهدفت قــوات النظــام منــذ الصبــاح الباكــر مــدن وبلدات الغوطة الشــرقية بعشــرات 
الغــارات الجويــة والصواريــخ العنقودية وقذائــف المدفعية

ــتهدافها  ــم أس ــث ت ــف حي ــذا القص ــي ه ــر ف ــب األكب ــا النصي ــة دوم ــث كان لمدين حي
ــى  ــذي أدى إل ــة وال ــخ عنقودي ــن 10 صواري ــر م ــة و أكث ــف المدفعي ــن قذائ ــل م بواب
ــم  ــة بينه ــن 40 إصاب ــر م ــل وأكث ــم طف ــن بينه ــوف المدنيي ــي صف ــهداء ف ــقوط 5 ش س

ــاء ــال ونس أطف
ــدة مســرابا بقذائــف  وفــي ســياق آخــر اســتهدفت قــوات النظــام األحيــاء الســكنية فــي بل
ــل  ــم طف ــة 18 وه ــن وإصاب ــن المدنيي ــاء 4 شــهداء م ــى ارتق ــة وأدى إل ــة الثقيل المدفعي

و 14 رجــل و 3 نســاء
ــاً  ــارات وأيض ــن 10 غ ــر م ــتا بأكث ــة حرس ــتهداف مدين ــام باس ــرات النظ ــت طائ وقام
ــن  ــى م ــوع جرح ــى وق ــك إل ــة وأدى ذل ــة الثقيل ــف المدفعي ــة بقذائ ــتهداف المدين ــم اس ت

ــن المدنيي
كــم أســتهدفت طائــرات النظــام بلــدة مديــرا بأكثــر مــن 4 غــارات بالتزامــن مــع 
ــي  ــى ف ــوع جرح ــى وق ــا أدى إل ــدة مم ــذي تتعرضــه البل ــف ال ــي العني القصــف المدفع

ــن ــوف المدنيي صف
ــات  ــة إدارة المركب ــور جبه ــى مح ــة عل ــتباكات عنيف ــون اش ــوار يخوض ــر أن الث يذك

ــة ــذه اللحظ ــى ه إل

مراسل

غارات الجوية من روسيا والنظام يف الغوطة

2018/1/3

19 نوفمبر 2017
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ســتة شــهداء وعشــرات الجرحــى بقصــف 
طائــرات النظــام  علــى ادلــب

استشــهد اليــوم مدنييــن وأُصيــب العشــرات 
بجــروح جــّراء قصــف الطائــرات الحربيــة 
ــام  ــوات النظ ــة لق ــرات التابع ــية والطائ الروس
الممتلــكات  أصــاب  واســع  بدمــار  تســبب 
فــي  التحتيــة  والبنيــة  والعامــة  الخاصــة 

المســتهدفة. المناطــق 
كمــا أن الطائــرات الحربيــة قصفــت بصواريخ 
شــديدة االنفجــار مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
ــن  ــب الجنوبــي مــا تســبب باستشــهاد مدنيّي إدل
وإصابــة آخريــن بجــروح، حيــث ســارعت 
فــرق الدفــاع المدنــي علــى انتشــال الجثــث 
ــاض ــن األنق ــن والبحــث بي وإســعاف المصابي

ــف  ــي ري ــهداء ف ــدد الش ــغ ع ــس بل ــي األم وف
ادلــب الجنوبــي والجنوبــي الشــرقي 19 شــهيد 
جــراء غــارات الطيــران الحربــي والمروحــي 

موزعيــن علــى:
3 في مزارع السيد علي في بلدة التمانعة

2 في بلدة الصرمان
3 في مزارع سكيات قرب التمانعة

4 في قرية المشيرفة الشمالية
3 في بلدة صهيان
2 في بلدة بابولين

1 في بلدة بداما متطوع دفاع مدني
1 قرية أم جالل 

وتســتمر الحملــة الشرســة لطائــرات قــوات 
النظــام والطائــرات الروســية، لليــوم الخامــس 
الطائــرات  تواصــل  حيــث  التوالــي،  علــى 
الحربيــة قصــف مــدن وقــرى ريــف إدلــب 
الشــهداء وأضعافهــم مــن  مخلفــة عشــرات 
ودولــي  عالمــي  صمــت  وســط  الجرحــى، 
ــي،  ــي ترتكــب بشــكل يوم ــى المجــازر الت عل
ــد”. ــض التصعي ــي مناطــق »خف خصوصــاً ف

ــى عــدة  ــوات النظــام عل عســكريا ســيطرت ق
قــرى فــي ريــف إدلــب الجنوبــي الشــرقي بعــد 

اشــتباكات عنيفــة مــع الثــوار.
مدعومــة  النظــام  قــوات  اســتطاعت  وقــد 
الســيطرة  مــن  أجنبيــة ومحليــة  بميليشــيات 
وأبــو  والدجــاج،  »الطامــة،  قــرى  علــى 
دالــي، والمشــيرفة، وتــل المقطــع وتــل الــورد 
والمغــارة«،  دالــي،  أبــو  لبلــدة  المتاخمــات 
بريــف إدلــب الجنوبــي الشــرقي، ظهــر اليــوم 

وقصــف  عنيفــة  اشــتباكات  بعــد  الخميــس، 
جــوي مكثــف علــى تلــك المناطــق.

وتشــهد قــرى وبلــدات ريــف إدلــب، حملــة 
عســكرية شرســة مــن قبــل قــوات النظــام 
والميليشــيات الداعمــة لهــا، بتغطيــة جويــة 

التــي  الروســية،  الحربيــة  الطائــرات  مــن 
ــام  ــالل األي ــن خ ــن المدنيي ــرات م ــت العش قتل

الماضيــة.

ابو حسام
مراسل للجريدة حقيقة المقهورين

الجمعة 29 كانون األول )أكتوبر( 2017

 تقرير من إدلب

سوريا تحت النار 2
 2015: العملية المجزرة 

النهائية

مذكرة الكاتب 
السوري

ابو البراء الكاتب ومدير الصحافنا 
حقيقة المقهورين

استشهد بينما كان يدافع عن شعب 
حلب

الغوطة املحارسة
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تقــع  بلــدة صغيــرة  هــي  النعمــان  معــرة 
هــذه  ســوريا.  شــمال  إدلــب،  ريــف  فــي 
ــن  ــن آلالف الالجئي ــوم موط ــي الي ــدة ه البل
ــدن  ــن م ــن م ــن القادمي ــن الداخليي والنازحي
والدرعيــة  وحمــص  وحمــاة  حلــب  مثــل 
ــك  ــت تل ــم. كان ــة وغيره ــة والمعضمي ومديع
ــه مظاهــرات  ــذي وقعــت في المــدن المــكان ال
جماهيريــة ضــد نظــام بشــار، وكانــت معاقل 
ومقاومــة  النظــام  ضــد  والكفــاح  الثــورة، 
الذيــن  الالجئيــن  علــى  وكان  الجماهيــر. 
ــوا مــن  هــم فــي تيــار معــرة النعمــان أن يعان
ــة  ــن واإلمبريالي ــب وبوتي ــار الكل ــل بش قناب
حــزب  هجمــات  وكذلــك   ... األمريكيــة 
هللا أو الميليشــيات اإليرانيــة، فضــال عــن 
مضايقــات وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة 

أو الرجعيــة قــوات الدولــة اإلســالمية ...

وباعتبارهــم مــن جنــراالت الجيــش الســوري 
البرجوازيــة  الجيــش  وأحــزاب  الحــر 
المختلفــة، فــإن مئــات اآلالف مــن الالجئيــن 

أصبحــوا منبوذيــن فــي أرضهــم.
ــم  ــف قبضاته ــدا عــن تخفي ــك، وبعي ــع ذل وم
هزمــت  ــو  ل حتــى  عنهــم،  التخلــي  أو 
ــو  ل حتــى  المجاعــة،  والحصــار  القنابــل 
حرمتهــم البرجوازيــة الســنية وجنراالتهــا 
ــون  ــؤالء الالجئ ــدد ه ــد ح ــلحتهم، فق ــن أس م
ــذا  ــف. ه ــر جني ــي، أي مؤتم ــم الرئيس عدوه
ــون علــى التنســيق  هــو المــكان الــذي يحصل
ــد  ــان الفاس ــن أردوغ ــة ... م ــن اإلمبريالي بي
إلــى الكلــب بوتيــن. كلهــم، تحــت قيــادة 
وتكــرارا  مــرارا  يجتمعــون  البنتاغــون، 
ــورة  ــة لســحق الث ــي أفضــل طريق ــر ف للتفكي

الســورية وجميــع انتفاضــات المنطقــة.

ضدهــم، قامــت مجموعــة مــن الالجئيــن 
فــي  يظهــر  كمــا  باحتجــاج  والناشــطين 
الفيديــو، مــع صرخــة المعركــة »هــذه الثــورة 
ليســت مــن سوتشــي أو جنيــف، هــذه ليســت 
ثــورة الجنــراالت وأولئــك الذيــن يــزدادون 
ــاهلل  ــم ب ــعب ونقس ــورة الش ــو ث ــذا ه ــراء، وه ث
ــن  ــام م ــا لالنتق ــات ثورتن ــى بداي ــنعود إل س
ــى  ــال ... حت ــاء، األطف ــنين، النس ــاة المس حي
آخــر قطــرة مــن دمنــا ســنفوز أو ســنموت “.

ــوريا،  ــاء س ــع أنح ــي جمي ــوع ف ــر الج ينتش

ــة  ــر اإليراني ــى الجماهي ــال عل ــو الح ــا ه كم
ــة ... ــكا الالتيني ــعوب أمري أو ش

انتفاضــة الذيــن يتضــورون جوعــا يجــب أن 
! أ تبد

أكثــر مــن أي وقــت مضــى، مــن  اليــوم 
ــب أن  ــة، يج ــا عالي ــة لدين ــع قبض ــالل رف خ

ــان ...  ــرة النعم ــن مع ــا م ــا إخوانن ــم كم أقس
ــك! ــل ذل ــا نفع ــا«، دعون ــي لن ــورة ه »الث

مجموعة سفيان الليث

2017/12/29

تقرير مجموعة سفيان الليث
معرة النعمان ريف إدلب، سيريا

الكتاب

2014-2013

سوريا تحت النار 

من االفتتاحية رودولف كليمينت

معرة النعامن
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ــي  ــع رأس ــل أن أرف ــة وقب ــالة الجمع ــي ص ف
مــن الســجود األخيــر ســقط الصــاروخ األول 
ــادة  ــه ع ــي في ــذي أصل ــع ال ــن الجام ــا م قريب
ــت  ــب !!  ال أدري كيــف وصل ــة إدل فــي مدين
مــكان الصــاروخ ألرى جريحــاً واحــداً فقــط !!

عناية إلهية أحاطت المكان بمن فيه !!
ــرا  ــام الكامي ــات أم ــح ببضــع كلم ــم الجري تكل
ثباتــه  فــي عينيــه مســتغرباً  أنظــر  وكنــت 
فالطائــرة الحربيــة مازالــت تحلــق فوقنــا !!
أقــل مــن خمــس دقائــق وســقط الصــاروخ 

الثانــي
والغبــار البعيــد صــار ســحابة كبيــرة اختلطــت 
مــع  ســحب شــهر أيلــول فــي أيامــه األخيــرة 

!!

ــى مــكان  ــال إل ــي اإلنتق ــرة كان عل ــي الظهي ف
آخــر يتمتــع بطبيعــة ســاحرة وهنــاك مجموعــة 
مــن النســاء والشــابات أجتمعــن فــي معــرض 

لألعمــال اليدويــة !!
للمــكان  يصلــن  أن  أبــداً  ســهال  يكــن  لــم 
بســالم فالقصــف علــى مدينــة جســر الشــغور 
والبلــدات األخــرى فــي ريــف إدلــب كان فــي 
أشــده ممــا جعــل الكثيــر مــن الســكان ينزحــون 

لمناطــق أخــرى أكثــر أمنــا !! 
مالبــس لألطفــال وللكبــار مشــغولة بإتقــان !! 
ــاة بعرضهــا  دمــى تنتظــر مــن يعيــد لهــا الحي
ــة  ــر مــن األعمــال الفني ــن !! كثي أمــام الزائري
ــدا  ــا وجه ــا وقت ــق مبدعوه ــي أنف ــة الت اليدوي

كبيــراً فــي صناعتهــا !! 
كلهــا محبوســة فــي صناديــق تنتظــر أن يتوقف 
القصــف أو يهــدأ قليــالً فيتســنى ألصحابهــا 
ــدوق لباحــة  ــل الصن أن  يخرجوهــا مــن معتق

الحياة ! 
ــام  ــى مــدار أي ــم يهــدأ القصــف الروســي عل ل
ــرض  ــى ع ــات عل ــرار المبدع !! وازداد إص
أعمالهــن الجميلــة التــي صنعــت بخيــوط مــن 

الحــب والحــرب !! 
جلســت علــى الكرســي وهــي فــي غايــة التعب 
ــة رعــب عاشــتها  ــرا رحل ــروي أمــام الكامي ت
مــع زوجهــا وهــم يخرجــون كنوزهــم اليدويــة 

مــن داخــل بيتهــم بعــد أن هجــروه أليــام بســبب 
القصــف العنيــف !!

وصلــوا بســالم وفتحــت الصناديــق الكرتونيــة 
ــي  ــة وه ــغوالت اليدوي ــروح للمش ــادت ال وع
مغطــاة  طــاوالت  علــى  بعرضهــا  تزهــو 
ــة  ــرة مطل ــة كبي ــي قاع ــي وف ــاش الذهب بالقم

ــة !!  ــة هادئ علــى حديق

هــدوء المــكان وســحره اجتمــع مــع جمــال 
األشــياء المعروضــة وصخــب اإلعالمييــن 
والــزوار الذيــن جــاءوا مــن أماكــن بعيــدة 
ليــروا أبداعــا حقيقيــا فــي اإلرادة واإلصــرار 
ــطح  ــى س ــو عل ــة تطف ــاة جميل ــاء حي ــى بن عل
حيــاة مليئــة  بقبــح الدمــار والقتــل والدمــاء !!
رســالة  يوجــه  بمحتوياتــه  المعــرض  وكأن 
عالميــة بصــوت النســاء اللواتــي يتجرعــن 
الخــوف واأللــم بأنهــن صامــدات مبدعــات 

آلخــر لحظــة فــي الحيــاة !!

لم ينتهي يومي بسالم كما كنت أتمنى !! 
فالطيــران الحربــي عــاود القصــف مــن جديــد 
وأنبــاء عــن عالقيــن تحــت األنقــاض علــى 

ــدودة !! ــرات مع ــد كيلومت بع
ــة  ــاهد رائع ــى مش ــرا عل ــن الكامي ــت عي أغلق
وأســرعت  ســاحرة،  طبيعــة  قلــب  مــن 

القصــف !!  إلــى مــكان  بصحبتهــا 
فتحــت الكاميــرا عينهــا مــن جديــد علــى صور 
عائــالت تحفــر وتزيــح األنقــاض للبحــث عــن 

أقاربها !! 
العتمــة كانــت تلــف المــكان وأضــواء قبعــات 
رجــال الدفــاع المدنــي تخلــق جــوا مــن التوتــر 
ــاء مــن  ــه يخــرج أحــد األحي والرجــاء !! فلعل
تحــت األنقــاض !! ولعلــه يكــون طفــال أو شــابا 
ولعلــه يخــرج الجميــع بــال أذى !! فــاهلل علــى 

كل شــيء قدير !! 
لم أستطع أن أكمل حتى النهاية !! 

ــا  ــن زواي ــور م ــن الص ــة م ــت مجموع التقط
متعــددة وأغلقــت عيــن الكاميــرا علــى مشــهد 
فــي غايــة األلــم !! اعتــذرت عــن قســاوة 
المشــهد للكاميــرا التــي ترافقنــي طــوال الوقــت 

وتــرى معــي الحقيقــة وتنقلهــا إلــى أبعــد مــكان 
ــي العالم !!  ف

حيــن وصلــت البيــت كانــت مهمتــي األخيــرة 
للموقــع  الفوتوغرافيــة  الصــور  تحميــل 

اإللكترونــي الــذي أعمــل معــه !! 
وال أدري كيف نامت عينايا في تلك الليلة 

ــات  ــر وطلق ــد امتزجــت أصــوات العصافي وق
الرصــاص فــي حلــم طويــل كنــت أحلــم بــه !! 
مــع  يومــي  ســيكون  كيــف  أعلــم  أن  دون 

إشــراقة صبــاح الغــد !! 
هل سأصحو على صوت العصافير؟؟ !! 

أم سأفزع من صوت القذائف ؟؟!! 

ابو حسام

يوم واحد في الحياة 
المراسل اإلعالمي

مذكرات مراسل إعالمي  
في سوريا

اليوم كان عيدا مختلفا ، بعيدا عن 
مدينتي حلب وإدلب ، بعيدا عن 

العاب األطفال والهدايا والمراجيح 
 وبنادق الخردق 

كان عيدا مع دموع أمهات الشهداء 
مع األطفال اليتامى ومع الرجال 

المقهورين حيث ال العاب وال هدايا 
والحتى ضيافة العيد لكنه عيد مع 

ابتسامتهم فقط  !!
لقد قضيت أول يوم من العيد في 

المخيمات على الحدود السورية - 
 التركية

اخترت أن أبدا أول أيام العيد مع من 
 فقدوا لون العيد

ابو حسام

تحت الصواريخ النظام

2017/10/9

2017/10/9
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5 ديسمبر 2017
وعلى الرغم من الكوليرا والمجاعة والبؤس من الجماهير

وعلى الرغم من الحصار والحصار وتفجير القوات المسلحة السعودية و 9 جيوش من افتقار االمبريالية في المنطقة ...

الثورة اليمنية ال تستسلم ويجب أن تنجح!
هزم عن علي عبد هللا صالح، حصان طروادة في المملكة العربية السعودية، الصهيونية 

والواليات المتحدة األمريكية، الذي حاول انقالب في العاصمة!
لهزيمة غزو العشيرة السعودية،تحت قيادة اإلمبريالية األمريكية والبريطانية!

السلطة إلى الشورى، اللجان المسلحة للعمال والفالحين الفقراء!

كانــت الثــورة اليمنيــة ثــورة عظيمــة فــي مجــال الخبــز والحريــة التــي 
اندلعــت فــي عــام 2011، باعتبارهــا حلقــة وصــل فــي سلســلة واحــدة 
مــن الثــورات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. ثــم طــرد الرئيــس مــن قبــل 
الجماهيــر مــن قبــل الجماهيــر فــي عــام 2012. وقــد اغتصــب الســلطة 
ــوري جماعــي  ــزم بهجــوم ث ــذي ه ــادي ال ــه منصــور اله ــه عبدرب نائب
جديــد فــي عــام 2014 وصــل إلــى العاصمــة صنعــاء، دمــرت الدولــة 

البرجوازيــة ومجموعــة مؤسســات النظــام.
البورجوازيــة الحوثيــة تعمــل علــى الركــوب فــوق هــذا التمــرد الهائــل 
مــن الجماهيــر اليمنيــة لمنــع مصــادرة البرجوازيــة. ولبيــع هــذه الثــورة 
العظيمــة، حــاول إبــرام اتفــاق مــع هــادي تحــت غطــاء األمــم المتحــدة، 
ــتيالء  ــي االس ــتمرت ف ــك واس ــر بذل ــمح الجماهي ــم تس ــل. ول ــه فش لكن
علــى العاصمــة مــع الشــورى والمجالــس المســلحة للعمــال والفالحيــن 

الفقــراء.
كمــا جــاء علــي عبــد هللا صالــح الحتــواء الجماهيــر، ممــا يشــكل 
خصمــا لهــادي. بــدأت الســعودية فــي القصــف والمذبحــة. ولــم تستســلم 
ــن ونصــف  ــن عامي ــى الرغــم م ــون، عل ــوا يقاوم ــا زال ــر. وم الجماهي
العــام مــن المجــزرة والحصــار والمجاعــة العامــة وتفشــي الكوليــرا إلــى 

ــل. ــم يســبق لهــا مثي مســتويات ل
حــاول صالــح انقــالب يــوم الســبت 12/4، مــن داخــل العاصمــة، مــن 
أجــل دفــن الثــورة اليمنيــة. أمر حارســه المســلح بالســيطرة علــى المباني 
العامــة الرئيســية، وفــي الوقــت نفســه دعــا الســعودية إلــى الموافقــة و 
ــاء  ــعوديين إلنه ــزاة الس ــام الغ ــاب أم ــح الب ــام« )أي فت ــتعادة النظ »اس
مذبحــة أولئــك الذيــن لــم يقبلــوا إعــادة فــرض النظــام المؤيــد للواليــات 
تستســلم  لــم  الجماهيــر  لكــن  الجماهيــر(.  أطاحــت  التــي  المتحــدة 
وهزمــت هــذا االنقــالب المؤيــد للســعودية والمؤيــد للواليــات المتحــدة. 
فــي المعــارك الصلبــة، مــع الشــورى المســلحة، واســتعادوا العاصمــة، 

ــح وهزيمــة حراســهم المســلحين. ــذ صال وتنفي

عاش الثورة اليمنية!
التحالف بين العمال والفالحين الفقراء، من الشمال والجنوب، ال يزال 

قائما!
وقف المذبحة والقصف بالقنابل على العشيرة السعودية وتحالفها من 

غورخاس األمريكية، والمحتل الصهيوني والبريطانية للبترول!
علينا أن نأخذ إلى شوارع الواليات المتحدة وأوروبا وعواصم العالم 

الرئيسية لشل هذه اآللة الحرب القاتلة!

الثورة اليمنية هي الثورة المنسية، مع عزل الثورة السورية. تحول 
اليسار االمبريالي االجتماعي ظهره عليهم، وفصلهم عن أشقائهم في 

الصف في العالم.
يجب أن نكسر حصار الثورة السورية ونأخذ إلى الشوارع لدعم 

الجماهير اليمنية قبل فوات األوان!
سوريا واليمن، نفس الثورة، نفس القتال، ضد نفس العدو: 

اإلمبريالية وعمالءها في جميع أنحاء المنطقة!
هم النيران من الحرائق الثورية التي هزت المغرب العربي والشرق 

األوسط في عام 2011 ما زالوا على قيد الحياة

إنهــم يســعون إلــى إخمــاد هــذه النيــران الثوريــة مــع اإلبــادة الجماعيــة 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــي ف ــا اإلصالح ــي خلفه ــالت الت ــا الحم ــي تغطيه الت
العالــم بأنهــم فــي ســوريا هــم جميعــا إرهابيــون داعــش »، وأنهــم فــي 
اليمــن« كلهــم   مــن الحوثييــن الشــيعة فــي إيــران ». ال شــيء مــن ذلــك! 
ــورات! يجــب أن نكســر سياســة  ــي الث ــي انتشــرت ف ــر الت هــم الجماهي
ــر المجــازر المضــادة  ــراع األعــداء لتبري ــي اخت ــة ف البنتاغــون المتمثل

للثــورة!
األســد، روســيا، المملكــة العربيــة الســعودية، الصهيونيــة ... هــي 
العوامــل المضــادة للثــورة لســحق تلــك الثــورات. اليــوم هــم تحــت قيــادة 

ــف. ــي جني ــة ف اإلمبريالي
إســقط مؤتمــر جنيــف واتفــاق بوتيــن المشــهور، أردوغــان، آيــة هللا 
اإليرانيــة، العشــيرة الســعودية، األســد، جنــراالت إســل والواليــات 

ــة! ــدة األمريكي المتح

مــن صنعــاء إلــى دمشــق، مــن البحريــن إلــى تونــس، مــن القاهــرة إلــى 
القــدس، االنتفاضة نفســها!

لحرب أهلية منتصرة ضد اإلمبريالية ووكالئها!
لتدمير الدولة الصهيونية الفاشية إلسرائيل!

العربــي  المغــرب  فــي  االشــتراكية  والجمهوريــات  العمــال  التحــاد 
األوســط! والشــرق 
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ــة  ــادة جامعي ــاك إب ــث كان هن ــة حي ــع ســوريا دموي م
ألكــر مــن 600،000 قتلــوا؛ مــع نــزوح 12 مليون شــخص 
مــن منازلهــم، ســواء كانــوا يعيشــون يف بلــدان مجاورة 
ــن  ــكان كمرشدي ــط أي م ــام يف وس ــني أو يف خي كالجئ
ــزو  ــة بغ ــوات األجنبي ــام الق ــع قي ــا يف ســوريا؛ م داخلي
ســوريا، نفــذت اإلمربياليــة ثــورة مضــادة وحشــية 
ــة  ــامل ورضب ــني يف الع ــا للعامل ــا درس ــاك كان أيض هن
ــة وثــورات الــرشق األوســط عــىل وجــه  للطبقــة العامل

ــوص. الخص

الديكتاتوريــة  مــن  اإلرهــاب  ونظــام  مــر،  يف 
السياســيني،  الســجناء   60،000 وحــوايل  السيســيتني 
ــدى  ــجن م ــدام والس ــكام اإلع ــع أح ــم م ــات منه ومئ
الحيــاة. وفقــا للقانــون الــذي فرضــه الســييس، أي 
شــخص يشــتبه يف أن القــوات املســلحة مذنبــا يف 
بعــض الجرائــم ميكــن اعتقــال وســجن ملدة تصــل إىل 2 
ســنوات. وهنــاك مــا ال يقــل عــن 1400 ســجني تجــاوزوا 
هــذا الحــد األقــى ويظلــون يف الســجن، وفرضــوا 
احتجــازا تعســفيا دون تحديــد مهلــة زمنيــة محــددة. 
ــة  ــة الصحاف ــد حري ــدة تقي ــني جدي ــرت قوان ــام أق ك
ــد. كل يشء  ــة يف البل ــر الحكومي ــامت غ ــامل املنظ وأع
ــه املجلــس العســكري، وإذا  يجــب أن يعمــل كــام ميلي

ــوين. ــر قان ــن غ ــه أعل ــك، فإن ــن كذل مل يك

ــدم  ــل التق ــو مث ــاب، ه ــن اإلره ــام م ــذا النظ ــع ه م
عــىل  األزمــة  تفريــغ  يف  واإلمربياليــة  الربجوازيــة 
الجــراالت  العاملــة والفقــراء. يف حــني أن  الطبقــة 
املريــني جعــل الــرشكات العصــر مــن صناعــة الغــزل 
ــة  ــاز لدول ــع الغ ــويس وبي ــاة الس ــيج، وإدارة قن والنس
ــة املعيشــة فقــط  ــاع تكلف ــة، وارتف ــل الصهيوني إرسائي
ــا  ــر ارتفاع ــعار األك ــت األس ــر. وكان ــكل كب ــد بش يزي
ــن  ــبة للبنزي ــبة 50٪ بالنس ــادة بنس ــود: زي ــي الوق ه
ــن  ــو مل يك ــام ل ــاز. وك ــادة يف الغ ــزل. و 100٪ زي والدي
ــة،  ــة املضاف ــة القيم ــييس رضيب ــا، زاد الس ــك كافي ذل
مــام جعــل الســلة األساســية للعــامل أكــر تكلفــة. ويف 
الوقــت نفســه، يســتحق العديــد مــن العــامل رواتــب 
ومكافــآت. قــام عــامل الغــزل والنســيج يف مــر بغــزل 
ــوايل 16  ــم لح ــم وضخ ــإرضاب ضخ ــة ب ــيج املحل ونس
ألــف عامــل اســتغرقوا حــوايل 3 أســابيع للحصــول 

ــم. ــتحقة عليه ــم املس ــىل رواتبه ع

إن الثــورة املضــادة يف اليمــن وحشــية. بعــد الجامهــر 
ــراء، بغــض النظــر  املســتغلة والعــامل والفالحــني الفق

ــوا شــيعة أو ســنة، وحــدوا واســتولوا عــىل  عــام إذا كان
العاصمــة هزميــة القوات املســلحة، وتســليح أنفســهم 
ــف  ــعودية وتحال ــزو الس ــح غ ــة، أصب ــي الحكوم ورم
ــي،  ــة يان ــن اإلمرباطوري ــوركاس م ــع غ ــاء، وجمي الحلف
الجويــة،  الهجــامت  مــع   ،2015 مــارس  منــذ  أنــه 
ــنت  ــعبية ش ــة الش ــىل رأس االنتفاض ــالد. ع ــرت الب دم
ــن األعــامل  ــا م ــزوح متام ــة، ن ــة املحلي قطــاع الربجوازي
ــة  ــواء االنتفاض ــة الحت ــني، يف محاول ــة، والحوثي التجاري
جــزء  عــىل  للتفــاوض  اســتخدامها  بــدوره  ولكــن 
ــالن  ــم اإلع ــل، ت ــىل األق ــات ع ــوا 4 مفاوض ــرب. وحاول أك
ــودة  ــل ع ــر مل تقب ــا ألن الجامه ــلت جميع ــا. فش عنه
ــن  ــها م ــن نفس ــي رشدت م ــة الت ــل الربجوازي الفصائ
ــا الفاســدة التــي رسقــت  ــي عرفــت بأنه الســلطة، والت

ــؤس. ــع الب ــا يف أبش كل يشء، وتركه

ــه.  ــد ذات ــريب يف ح ــد ع ــر بل ــل أفق ــو بالفع ــن ه اليم
وباإلضافــة إىل الدمــار الــذي ســببه غــزو اململكــة 
ــببتها،  ــي س ــة الت ــة الســعودية واملجــزرة الهائل العربي
والحصــار الــذي فرضتــه عــىل حدودهــا، ازداد هــذا 
ــذا  ــن ه ــو م ــار / ماي ــد أي ــة بع ــوءا، خاص ــع س الوض
ــث يواجــه حــوايل  ــل، حي ــام. والجــوع شــائع بالفع الع
7 ماليــني شــخص خطــر املــوت بســبب املجاعــة. 
ــة وســوء  ــي مــن ســوء التغذي ــاين املتوســط اليمن ويع
ــزو  ــق وغ ــن تطوي ــم ع ــر الناج ــرض اآلخ ــة. امل التغذي
ــاة  ــر معان ــد األك ــد، البل ــد بعي ــي، إىل ح ــرا. وه الكول
ــن  ــر م ــجلت أك ــد س ــامل. وق ــرض يف الع ــذا امل ــن ه م
ــكانه 27  ــدد س ــغ ع ــد يبل ــة يف بل ــون حال ــف ملي نص
ــني  ــدر بنحــو أربعــة مالي ــا يق ــا م ــون نســمة )منه ملي
حالــة مل تعــد موجــودة وتــرك كالجئــني إىل بلــدان 
مجــاورة(، مــع ارتفــاع معــدل الوفيــات. وقــد قــاد 

ــطى. ــور الوس ــن إىل العص ــادة اليم ــورة املض الث

ــة  ــة املحلي ــة الربجوازي ــا مقســمة متامــا. كل عصاب ليبي
ــام بأعــامل  ــث القي ــن حي ــم م ــن اإلقلي ــج جــزء م يعال
وضامنــني  رشكاء  أصبحــوا  منطقــة  كل  يف  تجاريــة. 
ــي،  ــل إين ــل رشكات مث ــن قب ــاز م ــط والغ ــب النف لنه

توتــال وأنجلو-يانــي رشكات النفــط.

يف حــني أن العصابــات الربجوازيــة تقــوم بهــذه األعــامل 
ــة  ــع بطال ــق، م ــر تتعم ــة الجامه ــإن أزم ــة، ف التجاري
ــاة  ــدرة الحي ــال يف ن ــو الح ــام ه ــة، ك ــة ومتنامي ضخم
الناجمــة عــن تخفيــض قيمــة العملــة الليبيــة إىل مــا 

ــا. ــث قيمته يقــرب مــن ثل

يف املقابــل، كل عصابــة إقليميــة، متحالفــة مع حكومة 
أو حكومــة أخــرى، أو لعــدة، تقــوم بأعاملهــا املحليــة. 
ــا  ــوب ليبي ــة يف جن ــة القذافي ــادت الربجوازي ــذا ع وهك
ــن  ــامل م ــىل الع ــني ع ــق. ويتع ــار الرقي ــارة تج إىل تج
دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى الذيــن يســعون 
ــا اإلمربياليــة للحصــول عــىل عمــل،  للوصــول إىل أوروب
ــاك املتجــرون يأخذونهــم مــع  ــا. هن أن ميــروا عــرب ليبي
ــد للعمــل  ــي تبيعهــم كعبي ــة الت ــات الربجوازي العصاب
ذلــك  إىل  ومــا  الربجوازيــة، يف رشكاتهــم،  منــازل  يف 
ــني  ــة مــن القرن ــارة األمريكي ــد يف الق ــل العبي ــا مث متام

ــرن التاســع عــرش. الخامــس عــرش إىل الق

ــا، يف  ــوا إىل أوروب ــئ، ليرشع ــم إىل املوان ــذ بعضه ويؤخ
ــات  ــم دوري ــادة، أو تغرقه ــون ع ــث يغرق ــوارج، بحي ب
ــية.  ــات الفاش ــني أو الجامع ــواحل اإليطالي ــرس الس ح
ســجنوا  فإنهــم  ليبيــا،  إىل  املهاجــرون  أعيــد  وإذا 
ــاف إىل  ــم املط ــي به ــرات ينته ــدة م ــا ع ــاك أيض وهن
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ــد. ــك البل ــد يف ذل ــم كعبي بيعه

يف تونــس، يضمــن اســتمرار نظــام بــن عــي، عــىل 
أســاس القضــاة والقــوات املســلحة، مــع حكومــة 
مــن  تتألــف  ولكــن  دميقراطيــة،  مالبــس  يرتــدون 
اآلن.  تدويرهــا  وإعــادة  عــي،  بــن  حــزب  نفــس 
ــغ 60٪ يف  ــة يبل ــدل بطال ــود مع ــر، يس ــىل الجامه ع
صفــوف الشــباب، وبــدون إمكانيــة الحصــول عــىل 
ــه، فــإن رواتبهــم  عمــل، وأولئــك الذيــن يحصلــون علي
منخفضــة جــدا، يف الوقــت نفســه أن الســجون مليئــة 

بــاآلالف مــن الســجناء السياســيني.

يف املغــرب، مــع القمــع العنيــف لالنتفاضــات األخــرة 
ــن  ــك الذي ــازالت مــع أولئ ــم بعــض التن ــم تقدي ومــن ث
اشــروا القــادة الذيــن شــنت عــىل هــذه العمليــة مــن 
ــات  ــزل االحتجاج ــن ع ــة م ــت الحكوم ــال، متكن النض
نضــاالت  تقليــص  تــم  وقــد  املغــريب.  الشــامل  يف 
ــة  ــات متفرق ــة إىل احتجاج ــعب املغارب ــامل والش الع
ــذا،  ــجناءهم. وهك ــن س ــراج ع ــة باإلف ــدا للمطالب ج
ــذي  ــع ال ــا الوض ــرب عنه ــي يع ــؤس الت ــروف الب ــإن ظ ف
ــا  ــم تطويره ــد ت ــري ق ــمك فك ــع الس ــه بائ ــاين من يع
وتعميقهــا، مام أأىس نفســه يف شــاحنة لجمــع القاممة 
ــد  ــم بع ــت الرشطــة به ــث ألق ــامكه، حي ــاذ أس إلنق
ــة  ــطة الضاغط ــحق بواس ــري س ــويف فك ــم. ت مصادرةه
ــة  ــة. حال ــس الرشط ــا نف ــة يقوده ــاحنة القامم ــن ش م
ــزي يف  ــد البوعزي ــهدها محم ــي ش ــك الت ــة لتل مامثل

ــام 2011. ــورة يف ع ــة الث ــس يف بداي تون

يف فلســطني تــم تعزيــز الصهيونيــة لتعزيــز هجومهــا 
ــا  ــك أيض ــر إىل ذل ــطينية. وينظ ــر الفلس ــىل الجامه ع
وزيــادة  الفلســطينية،  األرايض  احتــالل  تقــدم  مــع 
ــن  ــطينيني م ــراج الفلس ــتوطنني وإخ ــتوطنة املس مس
ــا  ديارهــم. إنهــم يغلقــون أجــزاء مــن املــدن )كــام رأين
يف القــدس الشــهر املــايض واآلن يف الخليــل( مــن خــالل 
الحــراس  املــرور. ويقــوم  الفلســطينيني مــن  منــع 
إىل  باإلضافــة  الفاشــيون،  املســتوطنون  املســلحون 
دون  الفلســطينيني  باغتيــال  الصهيــوين،  الجيــش 
عقــاب. وال يــزال الســجناء البالــغ عددهــم 000 7 
الســجون، حيــث  محتجــزون يف ظــروف ســيئة يف 

ــم. ــارة أقاربه ــم زي ــد منه ــىل العدي ــر ع يحظ

النقابيــة  والبروقراطيــة  الســتالينية  فالتيــارات 
ــد  ــت إن األس ــها قال ــطينية نفس ــة الفلس والبورجوازي
ــك،  ــع ذل ــل. وم ــة إرسائي ــد دول ــرب ض ــف يف الح حلي
ــورة املضــادة يف ســوريا،  ــر، وســادت الث ــح األســد أك ذب

وأصبحــت الصهيونيــة أقــوى.

ــن  ــرب الفائزي ــن أك ــدة م ــي واح ــة ه ــة الصهيوني الدول
يف الــرشق األوســط، وفعلــت ذلــك دون اللجــوء إىل 
الطــران أو الجيــش. عندمــا اندلعــت ثــورة 2011، مل 
ــوة  ــد ق ــد فق ــل. لق ــن التدخ ــة م ــن الصهيوني تتمك
ــل  ــار أو القناب ــالق الن ــك إلط ــو كان ذل ــل ل ــران. ه الن
عــىل جامعــات املتمرديــن يف الــرشق األوســط، كان 
ســيؤدي إىل جميــع الجامهــر الثوريــة يف املنطقــة 
ــدرك. كان  ــذا ال ــرد ه ــرك لط ــاح مش ــن يف كف متحدي
ــي  ــر الت ــل الجامه ــار، قب ــن يف الن ــي البنزي ــل رم مث
انقلبــت عــىل أجهــزة هيمنــة اإلمربياليــة يف تلــك 
ــة  ــتبدادية العربي ــدول االس ــا، ال ــن بينه ــة، م املنطق
ــت  ــي وقع ــات الت ــة واالتفاقي ــت الصهيوني ــي دعم الت

ــد. ــب ديفي ــل كام ــا، مث ــن أجله ــا م عليه

بشــار  تفجــرات  كانــت  مختلــف.  الوضــع  اليــوم 
وبوتــني عــىل الجامهــر الســورية التــي أعطتهــا قوتهــا 
ــم  ــزة نرانه ــوالن، مرك ــدود الج ــوا ح ــة. وحرس الحالي
يف ســحق الجامهــر الســورية. أطاحــت الجامهــر 
املريــة باتفــاق مبــارك واتفــاق كامــب ديفيــد ... 
وأعيــدت دكتاتوريــة الســييس مــن جديــد. وأعلــن 
حــزب اللــه أن العــدو »إرهــاب يف ســوريا ومل يعــد 
الصهيونيــة« لتربيــر دعمهــا لبشــار، ولكــن أيضــا 

ــل. ــة إرسائي ــان ودول ــني لبن ــدود ب ــة الح لحراس

وخصصــت الربجوازيــة العربيــة يف الــرشق األوســط 
ــذي  ــت ال ــة يف الوق ــدود الصهيوني ــة الح ــها لرعاي نفس
ــرب  ــف األك ــن الضع ــات م ــعبها، يف لحظ ــه ش ــل في قت
للصهيونيــة التــي مل تتمكــن مــن إطــالق رصاصــة 
ــاد«  ــطينية اىل »حي ــة الفلس ــت الربجوازي ــدة. ودع واح
الشــعب فيــام يتعلــق بالثــورة، و »الحصــول عــىل 
دعــم كال الجانبــني«. وحــدث أن أحــد هــذه »األطــراف« 
ــد،  ــار األس ــل بش ــة، مث ــدود الصهيوني ــن ح ــع ع داف
وعندمــا فــرض، تــم تعزيــز املحتــل واليــوم اجتــاز 

ــطينية. ــر الفلس ــىل الجامه ــوم ع الهج

ــط  ــي فق ــرشق األوســط مل تعن ــورة املضــادة يف ال إن الث

أن حــدود الدولــة الصهيونيــة الفاشــية يف إرسائيــل 
ــس فقــط  ــادة تأكيدهــا. لي ــم إع ــد أنقــذت، ولكــن ت ق
ــات  ــطينية ضامنــة التفاقي منظمــة التحريــر الفلس
ذلــك  يف  مبــا  إرسائيــل،  بدولــة  واالعــراف  أوســلو 
ــن  ــطينيني الذي ــني الفلس ــع املقاتل ــجونها م ــلء س م
ــا،  ــامس علن ــت ح ــد اعرف ــة. لق ــون الصهيوني يواجه
ــام 67، ودعــت  ــة يف ع ــرة األوىل، بحــدود الصهيوني للم
ــة  ــع منظم ــطينية م ــدة فلس ــة وح ــة حكوم إىل إقام

التحريــر الفلســطينية، عالنيــة،

ــة  ــل الربجوازي ــن قب ــل م ــة إرسائي ــراف بدول ــه اع إن
الفلســطينية بأكملهــا التــي يســعون إىل فــرض هزميــة 
اســراتيجية عــىل كفــاح هــذا الشــعب مــن أجــل 

ــة. ــة املحتل ــر الدول تدم

ــذي مل  ــييس ال ــع الس ــه م ــيء نفس ــل ال ــي تفع وه
ــل  ــة إرسائي ــة باعــراف مــر بدول يقتــر عــىل املطالب
ــة -  ــة املاضي ــام القليل ــد يف األي ــي عق ــر صحف يف مؤمت
ــه  ــد - ولكن ــب ديفي ــاق كام ــىل اتف ــددا ع ــدا مج مؤك
ــه.  ــراف ب ــة إىل االع ــدول العربي ــع ال ــا جمي ــا أيض دع

ــك. كذل

ــط.  ــار فق ــذا االنتص ــن ه ــادة مل يك ــورة املض ــن الث ولك
ــن  ــف ع ــرشق األوســط، يختل ــدا لل ــزا دركا جدي ــام غ ك
ــض.  ــه األبي ــني وجيش ــر بوت ــق األم ــة. يتعل الصهيوني
ــل  ــة، وقت ــرا للصهيوني ــدا كب ــا مؤي ــني أيض وكان بوت
الجامهــر يف الــرشق األوســط. تدخلــت مبــارشة يف 
ســوريا. ولهــا قواعــد عســكرية يف امليــدان. الــيء 
اتحــاد  يف  اإلســالمية  الجمهوريــات  مــع  نفســه 
ــد  ــابق. لق ــوفياتية الس ــراكية الس ــات االش الجمهوري
رأينــا بالفعــل أنهــا تعمــل يف الشيشــان وأوســيتيا 
ــني  ــت بوت ــد أثب ــوريا. وق ــوم يف س ــتان والي وقرغيزس
الكبــر  القاتــل  هــو  الجامهــر.  قتــل  يف  فعاليتــه 
ــو  ــذا ه ــذر. وه ــه الق ــوم بعمل ــي تق ــة الت لإلمربيالي
الســبب يف أن اإلمربياليــة تســمح لهــا بــأن يكــون لهــا 
ــل  ــن ال تحت ــكرية، ولك ــد عس ــكري وقواع ــود عس وج
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األرض وتحتلهــا. ال تقــف روســيا كقــوة إمربياليــة، بــل 
كجهــاز جديــد للســيطرة عــىل اإلمربياليــة يف املنطقة.

ــن  ــاك. مل يك ــي هن ــة مل تنته ــاروت اإلمربيالي ــن غ ولك
ــب وأن  ــح والنه ــروب واملذاب ــع الح ــه أن يوس ــا ل كافي
ــرشق  ــة يف ال ــعوب املظلوم ــىل الش ــؤس ع ــرض الب يف
ــدود  ــام ح ــوا أم ــوا أغلق ــن هرب ــك الذي ــط. وأولئ األوس
ــون إىل بارجــات مكتظــة  ــا. هاجــر هــؤالء الالجئ أوروب
عــرب البحــر األبيــض املتوســط للوصــول إىل هنــاك. 
والحــراس  فرونتكــس،  دوريــات  فــإن  قلنــا،  وكــام 
ــات  ــك الجامع ــة، وكذل ــوى اإلمربيالي ــاحليني للق الس
ــن  ــم م ــر ملنعه ــرب البح ــة األخــرة تع ــية يف اآلون الفاش
الوصــول، وإعــادة هــذه البــوارج إىل املــكان الــذي 
ــط  ــه أو غرقهــم. وقــد أجــربت هــذه الضواب غــادروا من
الكثــر مــن الرحــالت أن الالجئــني تركــوا دمهــم يف قــاع 

ــر. البح

فــإن  األوروبيــة،  القــارة  إىل  تصــل  عندمــا  ولكــن 
وهــي   ... االحتجــاز  مبراكــز  »ترحــب«  اإلمربياليــة 
معســكرات اعتقــال حقيقيــة. وهنــاك حــوايل 000 
ــع أنحــاء  ــز الســجون هــذه يف جمي 60 شــخص يف مراك
اليونــان. ويف بلــدان أخــرى، بــدأوا يف الطــرد والرحيــل، 
ــارك  ــويد أو الدمن ــدا أو الس ــال يف هولن ــو الح ــام ه ك
ــذت  ــر، نف ــد األخ ــذا البل ــا. ويف ه ــج أو فرنس أو الروي
ــامت  ــالء إىل مخي ــات إخ ــدة عملي ــى ع ــة حت الحكوم
»ال  حالــة  مثــل  حدودهــا،  يف  املوجــودة  الالجئــني 
ــال« املعروفــة يف كاليــه، التــي نفــذت بقمــع  جونغ

وحــي وحــرق املنــازل وتدمرهــا الجرافــات.

عــامل  مــن  الــرشط  هــذا  اإلمربياليــة  وتســتخدم 
ــة  ــه عامل ــني في ــون لالجئ ــب أن يك ــذي يج ــق ال الرقي
ــة  ــة األوروبي ــة العامل ــور الطبق ــض أج ــة وخف رخيص
ــم  ــرا منه ــا صغ ــا قطاع ــذت أملاني ــد أخ ــا. وق بأكمله
ــون الحــد  ــا يك ــورو واحــد يف الســاعة )عندم ــل ي مقاب

األدىن لألجــور 8 يــورو( دون أي حــق.

ــون  ــاين الالجئ ــة، يع ــارة األوروبي ــاء الق ــع أنح يف جمي
ــىل أســاس اإلســالموفوبيا،  ــاد الوحــي، ع ــن االضطه م
التــي كانــت األيديولوجيــة التــي غرســتها اإلمربياليــة، 
قيــادات  قبــل جميــع  مــن  كانــت صــدى  والتــي 
وأطــراف  األوروبيــة  العــامل  ومنظــامت  النقابــات 
القــوى  االمربياليــة و جعلــت  االجتامعــي  اليســار 

اإلمربياليــة األوروبيــة نفســها سلســلة مــن الهجــامت 
ــبات  ــارة، ويف مناس ــدان الق ــن بل ــد م ــة يف العدي الذاتي
وفصلــوا  مدرعــة،  كانــت  هنــاك  ومــن  متكــررة، 
والعاملــني  الطبقــة،  مــن  إخوتهــم  عــن  الالجئــني 
ــام  ــني ك ــىل الالجئ ــوم ع ــوا يف الهج ــني، وذهب األوروبي
األوروبيــة  العاملــة  الطبقــة  عــىل  وكذلــك  قلنــا، 

بأكملهــا أخــذ جميــع الفتوحــات.

ــم  ــوا ومصره ــد ترك ــون ق ــذا، كان الالجئ ــل كل ه وقب
ــار  ــارات اليس ــة وتي ــات النقابي ــل البروقراطي ــن قب م
ــد  ــم وتوحي ــع مطالبه ــون رف ــم يرفض ــي. إنه االصالح
كفــاح جميــع العاملــني يف القــارة القدميــة، مشــرا 
ــد  ــة واحــدة، رصاع واحــد. وق ــع فئ ــل م ــا نتعام إىل أنن
اقرحــوا عــىل الطبقــة العاملــة التــي كان العــدو 
يف  اإلســالموفوبيا  وتضخيــم  داعــش،  مواجهتهــا 
ــط  ــرشق األوس ــورات يف ال ــزل الث ــة وع ــارة القدمي الق
ــة  ــامت الربجوازي ــة هج ــامل ملواجه ــالح الع ــزع س ون
اإلمربياليــة الخاصــة بهــم. وبفضــل هــذه االتجاهــات، 
ــا  ــدم يف هجامته ــن التق ــة م ــوى اإلمربيالي ــت الق متكن

ــامل. ــدة يف الع ــعوب املضطه ــامل والش ــد الع ض

كلهــا  اإلمربياليــة  تــأيت  ســوريا،  يف  املجــزرة  بعــد 
لــكل يشء وتفريــغ هجومــا مضــادا وحشــيا عــىل 

ــي  ــامل. كان يان ــدة يف الع ــعوب املضطه ــامل والش الع
اإلمربياليــة، التــي اضطــرت إىل االنســحاب مــن العــراق 
ــروب  ــاب إىل ح ــن الذه ــن م ــام 2008، ومل تتمك ــن ع م
ــرشق  ــارشة ال ــت مب ــارش، قصف ــزو املب ــن الغ ــدة م جدي
ــال  ــو الح ــام ه ــىل األرض، ك ــوات ع ــع الق ــط، م األوس
ــي  ــراق. وه ــني يف الع ــث الس ــوريا واملثل ــامل س يف ش
ــا  ــال يف كوري ــو الح ــام ه ــدة، ك ــروب جدي ــتعد لح تس
الشــاملية، تهــدد بقتــل 25 مليــون كــوري شــامل 

ــة. ــلحة نووي ــا بأس كوري

وباملثــل، فــإن حكوماتهــا تفتقــر إىل أمريــكا الالتينيــة 
ــامل.  ــامل الع ــزوات ع ــع غ ــد جمي ــامت ض ــنت هج ش
اإلمربياليــة األوروبيــة مثــل فرنســا وأملانيــا قــد فعلت 

ــق فليكســيليزاتيون العمــل. ــيء نفســه، تطبي ال

ــر  ــروري ك ــن ال ــك، م ــم. لذل ــف يده ــك لوق لدي
هــذه االتجاهــات التــي تقســمنا وتوحيدنــا عــرب 

الحــدود والقتــال مــع بعضنــا

لياندرو هستاتر وابو معاذ

ترامب، رئيس االمريي  بشار الكلب السوري بوتني، رئيس الرويس أردوغان، رئيس الريك روهاين، رئيس االيراين

بيع العبيد يف ليبيا
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العــراق  فــي شــمال  أهــم مدينــة  الموصــل 
اليــوم فــي أطــالل هــذا لــم يكــن بســبب أعمــال 
داعــش، ولكــن بســبب القصــف جويــة مــن 
والحصــار  والهجمــات  المتحــدة  الواليــات 
مــن القــوات البريــة مــن البيشــمركة الكرديــة، 
ــات شــبه العســكرية  الجيــش العراقــي وعصاب
ــل  ــى القناب ــا ألق ــيعة. كم ــة الش ــن البرجوازي م
القنابــل  األبيــض،  الفســفور  التقليديــة، 
العنقوديــة... قذأئــف مدفعيــة، جــاء 140000 
جنــدي تحــت األمــر مــن قبــل الجنــراالت 
ــذه  ــم ه ــة أن أغتن ــاع األمريكي ــن وزارة الدف م
المدينــة، هــدم عليــه وذبــح الســكان. ألنهــا 
ــي  ــش ف ــخص يعي ــجنوا ش ــم س ــة، انه المتقدم
المدينــة اتهــم مــن »يجــري إيزيــس.« الرجــال 
النســاء واألطفــال وضعــت فــي معســكرات 
ــي  ــا الحقيق ــام ... بينم ــب ألي ــال، للتعذي االعتق
ــذا،  ــة. وهك ــادر المدين ــد غ ــس ق ــال إيزي الرج
مــع هــذا التدميــر، مذبحــة والتعذيــب الفاشــية، 
بعــد حوالــي 9 أشــهر، خاللهــا أبقــى الموصــل 
تحيــط و المحاصــرة، فإنهــا تمكــن مــن إدخــال. 
ــذي  ــس، ال ــة إيزي ــل مهاجم ــة وه ــأي طريق ب
كان فقــط 1500 للرجــال. إذا كان فقط 1500 
الرجــال أن إيزيــس كان، كيــف يمكــن أن مثــل 

هــذا الســالح و القــوات العســكرية أن مناطــق 
ــف 1500  ــة؟ كي ــذه المدين ــم ه ــا أن أغتن طالم
برفــق رجــال مســلحين مــع بعــض المتفجرات، 
وتحيــط، دون العــرض، ســوف مقاومــة 9 
أشــهر إلــى هــذه القــوة العســكرية؟ لمــاذا هــل 
مــن الضــروري أن تدمــر بأكملــه مدينــة وقتــل 
عشــرات اآلالف مــع التفجيــرات الهجمــات 
العشــوائية فقــط إلــى القضــاء علــى 1500 
ــوح  ــا بوض ــس؟ أنه ــن إيزي ــن« م »اإلرهابيي
ــح  ــاء ذب ــس، ولكــن جــاء إلنه ــم تواجــه إيزي ل
الجماهيــر تجريــف مدينــة الموصــل، مثــل 
المثلــث الســني،  الفلوجــة وكامــل العراقــي 
كان المنطقــة حيــث اســتغالل فــي 2014 ضــد 
الواليــات المتحــدة فــي المملكــة المتحــدة النفــط 
الشــركات التــي النهــب تلــك المنطقــة ومــا 
ــة فــي  دميــة حكومــة الواليــات المتحــدة محمي
العــراق. بالطريقــة نفســها، معنــا الدبابــات، 
البنتاغــون  و  الطيــران  البحريــة،  مشــاة 
جنــراالت القائــد هــذه اإلجــراءات مباشــرة 
ــوريا(  ــة )س ــوا الرق ــع، دخل ــى أرض الواق عل

ــام.  ــة أي ــل بضع قب
تحــت  المدينــة  مــن   ٪85 لديهــم  يقولــون 
ســيطرتهم وأنــه هــو مســألة وقــت االنتهــاء 

مــن الســيطرة عليهــا تمامــا. هنــاك أخــذوا 
بهــم  الخاصــة  القــوات  صدمــة  هــم  كمــا 
ــة )أ  ــوى الديمقراطي ــورية الق ــن الس ــاب م أذن
أمــام الســوري هيئــة الرقابــة الماليــة موظفــي 
الخدمــة الــذي يســتجيب مباشــرة إلــى الواليــات 
حــزب  ذراع   ،ypgs الكرديــة  و  المتحــدة 
ــن  ــي ســوريا، بدعــم م ــال الكردســتاني ف العم
و  نقطــة  فــإن   ، مــن  اليســار،  كلــه  العالــم 
مــاس مــن األرجنتيــن، إلــى مــن الواليــات 
المتحــدة الســتالينية األطــراف العالــم كلــه(. 
ــي الفلوجــة ...  ــة ، ف ــي الموصــل، فــي الرق ف
ــاب  ــا أذن ــات المتحــدة له ــي كل مــكان الوالي ف
فــرض  انهــم  اإلرهــاب«  »ضــد  الذهــاب 
ــب،  ــر، التعذي ــة، تدمي ــاف مذبح ــون أضع ملي
ــس  ــن إيزي ــاك م ــاد هن ــة واالضطه الدكتاتوري
ــى  ــم الوصــول إل ــاء يت ــس الزعم نفســها. إيزي
وجعــل  لســحق   ... المهمــة  إيزيــس  إنهــاء 
ــام بــه ...  الــدرس الــذي إيزيــس ال يمكــن القي
أنهــا قــد إلنهــاء هزيمــة أولئــك الذيــن نهــض، 
وتســاءل  الواليــات  المحليــة  قــوى  المنحــل 
ــة وفــي  ــة اإلمبريالي ــح الشــركات النفطي مصال
الرقــة فــي فبرايــر 2013، وهــو التمــرد دفــع 
ــي  ــد. ف ــوم واح ــي ي ــوات ف ــش الق ــل الجي كام

تحت ذريعة داعش، فإن »الكمال العدو«

اإلمبريالية األمريكية خفضت إلى أنقاض و ذبح السكان من الموصل 
في العراق والرقة في سوريا 

الرقة دمرت
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الموصــل الجيــش العراقــي )المســلحة، أمــر و 
ــي  ــم ف ــز( هزمــت وطرده ــا يانكي ــي يموله الت
منتصــف 2014. النفــط الشــركات أرســلت 
إيزيــس هنــاك. وصولــه مــع ضــد اإلمبرياليــة 
حشــو كالمــي واعطــاء الهدايــا للحصــول علــى 
ــا  ــه كم ــات، وضــع نفس ــك االنتفاض ــل تل داخ
حكومتــه وفــرض ضيــق الســيطرة العســكرية 
ليســت  مصافــي  و  النفــط  آبــار  لضمــان 
المصــادرة وأن تدفــق النفــط ال تــزال. لدرجــة 
أنــه كان إيزيــس مســؤولة عــن تعبئــة برميــل 
التــي صــدرت فــي شــمال العــراق وذهــب إلــى 
بغــداد، فضــال عــن عبــور الحــدود إلــى تركيــا 
ــس  ــة. إيزي ــوق العالمي ــي الس ــارة ف ــى التج إل
ــات«  ــالمية أوق ــور اإلس ــرض الص كان »مع
الجارديــان مــن االمبرياليــة شــركات النفــط 
واتهــم لجنــة لذلــك. حســنا، جميــع اإلنتــاج 
التــي تــم اســتخراجها مــن النفــط كان ثــم بيعهــا 
فــي الســوق العالميــة فــي الواليــات المتحــدة $ 
ــع  ــي جمي ــن ســعره كان ف ــي حي ــل ف 7 للبرمي
أنحــاء الواليــات المتحــدة $ 50. مــرة إيزيــس 
الوفــاء دورهــا، وبمجــرد أن الجماهيــر كان 
بمــا فيــه الكفايــة المســحوقة، مــرة واحــدة 
اإلمبرياليــة متقدمــة مــع وكالء بمــا فيــه الكفاية 
فــي المضــادة فــي المغــرب العربــي والشــرق 
ــها  ــرة أخــرى فرضــت نفس ــه م ــط، فإن األوس
ــي العــراق والمتقدمــة  ــة ف ــا محمي عــن دورته
علــى مباشــرة تشــغل النفــط مجــاالت ســوريا. 
ــر.  ــة كان الجماهي ــن لمذبح ــك الذي ــذا ألولئ له
كان هــم الذيــن  أنفســهم، فإنهــا كان ال بــد 
ــه  ــد. وهــذا هــو الســبب أخــذوا ل ســحق و انتق
خــارج المــدن التــي المحتلــة. وهــي اليســار في 
مجموعــات مــع تكييــف هــواء، المضمونــة في 
ــش  ــد، الجي ــوات هللا األس ــل ق ــن قب ــور م العب
ــا  ــب. عندم ــل ترام ــن أوال وقب ــي، بوتي العراق
أخــذ إيزيــس، شــخص مــا كان ال تحتــوي علــى 
ــن  ــاك م ــه كان هن ــط أن ــس فق ــر، ولي الجماهي
ــى نفــس  ــل هــذا للثــورة هزيمــة عل فــرض مث
ــك  ــي حــررت تل ــرد الت ــوري التم مســتوى الث
المــدن فقــط ثــالث أو أربــع ســنوات مضــت، 
وهــذا هــو مــا القــوات االمريكيــة ومــا أذنــاب 
ــوات  ــن الق ــم ويســاعده بوتي ــا ت ــذه كم كان. له
ــم اشــتباك مــع  ــة. أنهــم ل و هللا األســد المرتزق
بعضهــا البعــض، ولكــن تمامــا العكــس. وكلهــا 
جــاء جنبــا إلــى جنــب إلــى ســحق الجماهيــر، 
بينمــا   ... اإلرهــاب  إيزيــس  ذريعــة  تحــت 
ــرك.  ــى ت إيزيــس رجــال األعمــال وافقــت عل
عندمــا هنــاك القليــل مــن اليســار إلــى يانكيــز 

إلنهــاء دخــول المدينــة بأكملهــا مــن رقــة، كل 
ــفت.  ــو اآلن كش ــذا ه ه

ــس.  ــة أي إيزي ــى مواجه ــاب إل ــم الذه ــم ل أنه
أنهــا آمنــة فــي ميثــاق بحيــث االستســالم، 
ويمكــن أن تــرك المدينــة دون لمــس الشــعر. لم 
اإلمبرياليــة يتهمــون لهــم مــن صنــع الهجمــات 
علــى الشــاحنات التــي كتبها تشــغيل اشــخاص، 
ــدان  ــف البل ــي مختل ــك ف ــى ذل ــا إل ــل، وم القناب
ــس  ــون إيزي ــة يتهم ــم اإلمبريالي ــة، ل األوروبي
بأنهــا أكثــر مــن ضــروب الكائنــات البشــرية، 
الــذي قطــع رؤوس؟ وهــذا هــو أن أقــول، 
اإلمبرياليــة تبــاع الصــورة إيزيــس إلــى العالــم 
وكمــا أســوأ فــي العالــم بعــد هجمــات اختــرع 
ــي  ــوى الت ــة الق ــة اإلمبريالي ــل الخاص ــن قب م
الجانــي جــواز ســفر كان ظــروف غامضــة 
تــم العثــور عليهــا )ولــم اختفــى حتــى بعــد 
يســمح  انــه  وقــال  ثــم،  ومــن  االنفجــار(؛ 
لهــم الهــروب تحــت الخاصــة بهــم أنــوف، 
اإلليكترونــي  تبقــى  أنهــا  بحيــث  باالتفــاق، 
كانــت تدميــر المــدن حيــث كانــوا، فإنهــا ذبــح 
المدنييــن، والنــاس الذيــن فقــط »الجريمــة« 
ــاة التمهيــد إيزيــس،  كان يعيــش وأيضــا المعان
كان كل شــيء تحــت ذريعــة »وضــع حــدا 

ــة«.  ــن تكلف ــر ع ــض النظ ــاب بغ اإلره
وعندمــا يكــون لمســك المفتــرض اإلرهابييــن، 
شــيء  كل  كان  اإلليكترونــي  تركهــم  فإنهــا 
واضــح. إيزيــس، فــإن »مكافحــة اإلرهــاب«، 
ــكاب  ــة الرت ــذر اإلمبريالي ــن ع ــر م ــس أكث لي

أســوأ أعمــال وحشــية علــى الجماهيــر. ولكــن 
ــم  ــت إذا ل ــن أن أجري ــذا يمك ــن ه ــيء م ال ش
تكــن عــن تصرفــات العالــم كلــه إصالحيــة 
اليســار أن يدعــى إيزيــس كمــا رقــم واحــد 
قــدم  اإلســالم  مــن  الخــوف  ونشــر  العــدو 
الدعــم لهــذه للثــورة العمــل ضــد جماهيــر 
رقــة، الموصــل، الفلوجــة، ومــا إلــى ذلــك 
أنهــا رمــى األرض فــي أعيــن الجماهيــر مــن 
العالــم بحيــث ال نــرى هــذا الواقــع. كانــوا أدى 
ــس،  ــا إيزي ــة تواجهه ــد أن اإلمبريالي ــى نعتق إل
وليــس أنــه وكيلهــم. انهــم لمبــات المجــزرة 
ــاء وراء  ــم، فإنهــا إخف مــن الجماهيــر. ومــن ث
الشــعب  نضــال  مزعومــة  دعــم  ذريعــة 
ــع عــن  ــذي يداف ــة« و »ال الكــوردي »العلماني
ــع  ــا جمي ــس، عندم ــد إيزي ــر« ض ــاء أكث النس
ــد  ــبيل الوحي ــة. الس ــورة مذبح ــي للث ــاك ه هن
ــر  ــى تقري ــق عل عــن الشــعب الكــوردي لتحقي
يانكــي  المصيــر هــو تحويــل بندقيــة ضــد 
اإلمبرياليــة  التــي  األســس  الهجــوم  عامــة، 
تمــت فــي  لحــام وحــدة مــع اســتغالل اإلخــوة 
مــن العربيــة التركيــة المتحــدة. خــالف ذلــك، 
ــر  ــر التحري ــيأتي ال أكب ــة، س ــا اإلمبريالي رهن

ــس. ــا العك ــن تمام ولك
 لــه عناويــن مثــل حــزب العمــال الكردســتاني 
ــم  ــدم له ــار، يق ــز. اليس ــى يانكي ــه إل ــال ل إرس

ــتاني. ــال الكردس حــزب العم
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بعــد االجتمــاع األخيــر لمؤتمر أســتانا فــي منتصف 
ســبتمبر، حشــدت تركيــا جيشــها نحــو الحــدود مــع 
إدلــب. ووفقــا للقــرارات )التــي أعيــد تأكيدهــا 
ــب أن  ــتانا، يج ــر أس ــن مؤتم ــاع( م ــي كل اجتم ف
يكــون إدلــب محافظــة حيــث »يتــم طــرد المنظمات 
اإلرهابيــة« صراحــة إلــى جبهــة النصرة الســابقة، 
التــي تســمى اليــوم حيــاة الشــام )هتــس(، وأن فــي 
الوقــت نفســه هــو »منطقــة مســالمة تحــت ســيطرة 
الجيــش التركــي والروســي«. وهــذا يعنــي أن هــذه 
ــاط  ــم نق ــب وأن تقي ــل إدل ــب أن تدخ ــوش يج الجي
ــل والســحق  ــال القت ــي أعم ــاك وأن تنه ــش هن تفتي
واالضطهــاد وســجن أي شــخص يرفــض نــزع 
ســالحه أو يواصــل مقاومتــه أو يذكــر أنــه ال يــزال 

يقاتــل مــن أجــل ســقوط النظــام.

تــم التصويــت علــى هــذا القــرار على يديــن ودعمه 
بنشــاط مــن قبــل الجنــراالت مــن الجيــش الســوري 
الحــر، الذيــن يدعــو إلــى إنشــاء فــي إدلــب حكومــة 
ــة  ــي الصحاف ــا ف ــي، ودع ــي المدن ــا السياس حزبه
لديهــا  التــي  الســورية«،  الدوليــة »المعارضــة 

بدعــم تركيــا.

مــن ناحيــة أخــرى تســعى هتــس )النصــرة( أيضــا 
لتكــون الشــخص الــذي يبقــى كحكومــة فــي إدلــب. 
أوال، دعــا الســلطة اإلداريــة إلــى نقلهــا إلــى أيــدي 
ــر  ــوا أنهــم ســيكونون أكث »مجلــس مدنــي« وأعلن
اســتعدادا ألن يصبحوا الشــرطة المحليــة. وبطبيعة 
الحــال، فــإن األمــر ســيكون تحــت ســيطرة هتــس. 
ــس اإلداري  ــك هــو اتخــاذ المجل ــى ذل ــل عل والدلي
ــس.  ــوات هت ــدي ق ــى أي ــب عل ــة إدل ــي لمدين المحل
وأعلنــوا أن المجلــس كمــا كان )يتألــف مــن أجــزاء 
ــه وأن  ــم حل ــنية( ت ــة الس ــن البرجوازي ــة م مختلف
ذلــك،  بعــد  الســلطة.  ســيتولى  جديــد  منصــب 
المدنــي«  »المجلــس  أخيــرا  هتــس  فرضــت 

ــي. المحل

ــزء  ــي كل ج ــم ف ــرض عليه ــا تف ــع أنه ــي الواق ف
ــذه  ــا. ه ــيطر عليه ــي تس ــب الت ــة إدل ــن محافظ م
األعمــال  رجــال  مــن  أكثــر  ليســت  المجالــس 
ــل  ــون الفصي ــن يمثل ــن الذي ــين والمحامي والمهندس

الســوري البرجوازيــة ممثلــة هتــس.

هــذا النــزاع حــول الســيطرة علــى الحكومــات 
المختلفــة وإدارة المــدن أو المجالــس المحليــة هــو 
نــزاع تجــاري. وفــي جميــع أنحــاء ســوريا، أقيمــت 
نقــاط تفتيــش، تعمــل كعــادات حقيقيــة، حيــث يتــم 
ــع. كل  ــور البضائ ــن أجــل عب ــب م ــع الضرائ جم
ــة بشــار أو داعــش  ــن منطق ــد التجــارة بي مــن يري
يجــب أن يدفــع الضريبــة، وكذلــك الصــادرات 

ــي  ــا. ويوجــد ف ــواردات المصنوعــة مــن تركي وال
ــر حــدودي مــع تركيــا فــي  محافظــة إدلــب معب
بــاب الهــوى. هــذا هــو طريــق مهــم جــدا للتجــارة 
ــن  ــا البنزي ــن خصوص ــواع، ولك ــع األن ــن جمي م
والديــزل. ولذلــك، فــإن األعمــال التجاريــة إلدارة 

ــل. ــك الجمــارك ليســت أق تل

ــاء  ــاء والم ــدادات الكهرب ــال إدارة إم ــا أن أعم كم
ــإن هتــس  ــك. وباعتبارهــا الحكومــة، ف ليســت كذل
ــورد  ــر الم ــي تدي ــة الت ــون الجه ــن أن تك ــد م تتأك
الفضــي للكهربــاء، والتــي تعمــل حتــى مضخــات 
الميــاه التــي يســتخرج منهــا هــذا المــورد الحيــوي 
االقتصــادي  النشــاط  وهــو  وللزراعــة،  للحيــاة 
األول المحافظــة. ولــم يكــن هنــاك شــيء مــن نقــاط 
ــل  ــت قب ــي وقع ــية الت ــكرية الرئيس ــة العس المعرك
شــهر واحــد بيــن هتــس وأحــرار الشــام هــي بــاب 
الهــوى ومحطــات الكهربــاء والميــاه الصالحــة 

ــس. ــرض هت ــث انتهــى األمــر بف للشــرب، حي

وهــذا يعنــي أننــا نشــهد نزاعــا لمعرفــة مــن يبقــى 
ــك  ــى ســيكون لتل ــب. كل مــن يبق ــي حكومــة إدل ف
وكانــت  سيخســرونهم،  النازحــون  الشــركات. 
ــف  ــن مختل ــكرية بي ــتباكات عس ــل اش ــاك بالفع هن
التــي  الســنية،  البرجوازيــة  األحــزاب - جيــش 
تلــك  فــي عاصمــة  ســائدة  هتــس  مــع  انتهــت 

المحافظــة وفــي معظــم مواقعهــا.

فــي هــذا النــزاع، ال يســتبعد غــزو تركيــا. ولكــن 
إذا حــدث هــذا الغــزو، فإنــه لــن يكــون هدفــه 

أن  هــو  إدلــب.  جماهيــر  ولكــن  هتــس،  األول 
هنــاك مقاتلــي الثــورة الذيــن كانــوا يقاومــون حتــى 
اللحظــة األخيــرة فــي داريــا وحمــاة وحمــص 
وحلــب وجميــع المــدن المتمــردة. إذا كانــت تركيــا 
ــاء  ــيء، االنته ــل كل ش ــيكون، أوال وقب ــي، س تأت
مــن تســوية الهزيمــة مــن خــالل ســحق تلــك 
ــرض ســيطرتها  ــب وف ــي إدل ــة مباشــرة ف المقاوم
ــوركاس  ــا غل ــيأخذ أيض ــه س ــال ان ــرة. وق المباش
إســل، وقــال انــه ســيبقى الســيطرة علــى األعمــال 

ــرة. ــاك مباش هن

أن  يبقــى  تعريفــه.  يتــم  لــم  هــذا  حتــى  ولكــن 
يــزال ترامــب وبوتيــن واردوغــان  نــرى. وال 
ــم،  ــن جانبه ــيفعلونه. وم ــا س ــول م يتفاوضــون ح
هتــس و إســل تنــوي أن تكــون مــالزم تركيــا فــي 
إدلــب. ليســوا هنــاك للدفــاع عــن الجماهيــر أو 
الثــورة، بــل العكــس. هــم هنــاك لتســليمها وضمــان 
هزيمتهــم، وعلــى هــذا األســاس يمكنهــم القيــام 
بأعمالهــم. النــزاع الوحيــد بيــن هتــس و إســل هــو 
ــى  ــام بذلــك والحفــاظ عل ــذي ســيكون واحــد للقي ال

األعمــال التجاريــة.

لياندرو هوفستادتر

ابو معاذ

2017/10/10

نــزاع التجاري في إدلب

سوريا

إدلب
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أكثر من 500 من السجناء السياسيين 
في الثورة السورية هم في سجن حمص 
المركزي، وشغبوا ضد قوات إبادة األسد 

الفاشية التي أرادت تعذيبهم حتى الموت،

وقد تم حظر السجن وحاصرته من قبل 
قوات بشار التي قطعت إمدادات المياه 

والكهرباء. ويخشى أن تتمكن قوات األسد 
المحيطة بالسجن من اقتحامها في أي 

وقت ومذبحة الجميع في الداخل.

ولهذا السبب، من الشبكة الدولية لتحرير 
السجناء السياسيين في العالم والعدل 
لشهدائنا، نأخذ رسالتنا التي أصدرها 

السجناء من السجن، مؤكدين مطالبهم.

وندعو جميع العمال ومنظمات حقوق 
اإلنسان إلى اتخاذ هذه الرسالة بين أيديهم 
وتشجيع حملة دولية لإلفراج الفوري عن 

هؤالء السجناء السياسيين. ونحن ندعو إلى 
أن نأخذ إلى الشوارع في العالم كله ونفعل 

كل نوع من النضال من أجل حريتهم.

نحن هنا نعيد تقديم العريضة التي يروج 
لها رفاق الحركة المناهضة للحرب في 

الواليات المتحدة األمريكية لسجناء حمص 
والرسالة التي أصدروها من داخل السجن 

المركزي في تلك المدينة

سيد زيد رعد الحسين، مفوض األمم 
المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

سيدى العزيز:

نحن االلتماس الموقع أدناه تدخلك 
الفوري نيابة عن حقوق اإلنسان للسجناء 

السياسيين ال 500 في سجن حمص 
المركزي، سوريا، الذين هم في خطر 

جسيم من اإلعدام الجماعي. مطلوب تدخل 
عاجل إلنقاذ حياة هؤالء السجناء. وندعوكم 

للتدخل فورا للمطالبة بنظام األسد بمنح 
السجناء إمكانية الوصول إلى مراقبي األمم 

المتحدة والعاملين الطبيين المحترفين 
دون إبطاء. وندعوكم إلى إصدار بيان 

فوري يطالبون فيه باحترام حقوق اإلنسان 
للسجناء، وأن السجناء ال يتعرضون 

لالنتقام، وأن يكون النظام مسؤوال عن 
حياة السجناء. ويمكن لتدخل مفوض األمم 
المتحدة السامي لحقوق اإلنسان في الوقت 
المناسب أن ينقذ حياة هؤالء السجناء الذين 
عانوا بالفعل من فظائع وحشية ال توصف 

على يد النظام.

وفيما يلي نرفق بيان المعتقلين 
المحاصرين.

من داخل سجن_حمص_المركزي صادر 
عن معتقلين السجن المركزي بحمص 

خاصة ومن معتقلي بلدنا الحبيب عامة 
إلی جميع المنظمات الدولية واألممية 

واالنسانية وحقوق االنسان خاصة 
والمجتمع الدولي والی كل حر في العالم 

.نحن معتقلي سجن حمص المركزي 
و عددنا خمسمائة و خمسون معتقال 

موقوفون علی خلفية الثورة التي قامت 
في بلدنا الحبيب نعلن اضرابنا التام عن 

الطعام و الشراب و نعلن اضراب البطون 
 الخاوية. 

 1ألننا عانينا ما عاناه هذا الشعب العظيم 
 من قهر و ظلم و استبداد.

 2لقد كنا الحلقة األضعف دائما في اي 
تفاوض وكنا البند األخير في اي اجتماع 

 دولي او محلي. 
 3لقد ضاقت ظلمات السجن بنا ولم نعد 

نستطع ان نصبر علی آالمنا و آالم اهلنا 
 و اوالدنا.

 4ان الوعود التي وعدنا بها من كافة 
االطراف التي تباحثت ملف األزمة في 

 سوريا كانت هباء« منثورا و وعود واهية. 
 مطالبنا:

 1هذا نداء استغاثه الی جميع المنظمات 
االنسانية للتدخل الفوري لمنع اي اقتحام 

 السجن علينا.
 2اضرابنا السلمي عن الطعام هو حقنا 
المشروع و إيصال صوتنا لجميع احرار 

 العالم.
 3خروجنا الفوري من السجن قبل اي 

تفاوض اسوة بأي منطقة او مدينة اخليت 
 من سكانها خالل ساعات برعاية دولية. 
 4نحن نريد فقط حريتنا وكرامتنا و فك 
اسرنا بشكل فوري و عودتنا الی اهلنا و 

 اوالدنا. 
 معتقلي سجن حمص المركزي.

حمص الثالثاء17 10 2017 الساعة الثانية 
 صباحا-

سجناءحمص_المركزي_بخطر

حملة عالمية للتحرير معتقلي سجن حمص المركزي

ارضاب البطون الخاوية من معتقي سجن حمص املركزي
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فرانسيسكو برافو هيريرا القسم 9 - المنسق 
الوطني للعاملين في مجال التعليم - المكسيك

سيالمنيجيب أوغت االتحاد العام لعمال تونس - 
النقابة العمالية للتعليم - تونس

يكيبيلساد أوغت - فغس اتحاد االتصاالت - تونس
بول بيسمبك أوالفت المدارس العامة النقابات 

المعلمين - الواليات المتحدة
ألبورزاندهاري ونيفرزيتي اتحاد المعلمين 

المساعد - كاليفورنيا )UAW 2865( - الواليات 
المتحدة

رونان جيليسبي ال فوز )ليت-سي( الواليات 
المتحدة األمريكية

كلوزمارلويز سيجل ناقالت النفط االتحاد - ريو 
دي جانيرو - البرازيل

لويزيانيز سوت - اتحاد عمال التعليم - شيلي
راولبونتس دياز المنسق الوطني لعمال التعليم - 

المكسيك
مارينا بريسبتيرو سيمبير - اتحاد المعلمين من 

ريسيفي - البرازيل
أليكس سيلفا غوميس ميتالورجيكال ونيون سان 

خوسيه دوس كامبوس - ساو باولو - البرازيل
سيليو دياس دا سيلفا ميتالورجيكال ونيون سان 
خوسيه دوس كامبوس - ساو باولو - البرازيل

إليانا موسفر سينتراك - االتحاد الوطني للتبادل 
- شيلي

ألبيرفيالرول، سينديكاتو، تيونيغ العمال، بسبب، 
ال التعريف، إحدى الويات اميركية، بسبب، 

فينزويال
فيكتوريوسهامز سيريا

إيغور فيليب فيريرا حركة اليسار من 
لستراباجادوريس - ليت - تشيلي

أوتافيو كاليكاري جورج ميت - تشيلي
ليتيشيا بيريس غونزاليس الجمعية الوطنية 

للطالب الحرة - البرازيل

ماركو أرافينا سيبولفيدا سينديكاتو برودينزا - 
المفتشون - تشيلي

أريادنا إيتزيك إول - في )ليت(
بالكازار روبرتو بستو - ليت-سي )األرجنتين(

إريك زياليا أوست-ليت )السلفادور(
ماتيوسواسياس أوست ليت ديمو )السلفادور(
إنغريد S دي أسيس ليتمبرغ سينتي - التعليم 

العمال - سانتا كاتارينا - البرازيل
مارسيال كريستينا أندريد دي أزيفيدو نساء في 
حركة القتال - سب-كونلوتاس - ساو باولو - 

البرازيل
سيبايالفرويت االتحاد العام التونسي للشغل- فغ 

الدولة العمال تونس
جوانينها دي أوليفيرا سب-كونلوتاس البرازيل

سيلفينا بيريز أوبيراريا
إيرين مايسترو لوتا شعبية - البرازيل

دانيال كافاني إيروبورتواريوس - أليتاليا
سيسيال سوتو لوبيز االتحاد كلوتاريو - عمال 

الدولة - تشيلي
إيسولينا كوستا غالز االتحاد كلوتاريو بليست - 

عمال الدولة - تشيلي
إلسون فاسكيز ميت تشايل

ماريو مارتينيز مينيرو - بوليفيا
ليدفالدو M. البرازيل

أليخاندرو كاباليرو طالب - المكسيك
أيرس رييس F ميت - ليت شيلي

جوديث كالديرون غوميز المكسيك
هيرليندلويرا أغيري المكسيك

فرانسيسكو خافيير أورتيز أريالنو المكسيك
فابيو بوسكو البرازيل

ساندرا موريرا أدوفبا - معلمي جامعة بارا - 
البرازيل

روزميموجيرا أدوفبا - معلمي جامعة بارا - 
البرازيل

فيتور مورسيرا البرازيل
J ألبيرتو مونج E سيتراسالود - العاملون 

الصحيون أونت - السلفادور
فرانسيسكو لويز سيترينزا فوكوب - العاملون 

الصحيون أونت - السلفادور
يوري كوستا كوريوس - ريو دي جانيرو - 

البرازيل
أنطونيو تونغا إم لوتا - ليت-سي

جيوفاني زوبولي سينتيكت - عمال البريد اتحاد 
سانتا كاتارينا - البرازيل

ديدييه دومينيك )Batay Oubvriera(- معركة 
العمال - هايتي

ليتيشيا H مامد أدوفاك - جامعة مدرسون من 
الجامعة االتحادية في عكا - البرازيل
هيلينا سيلفستر لوتا شعبية - البرازيل

ريكاردو كارتاجينا سيتراك - إنتيرمبريزا االتحاد 
التجاري - شيلي

روبرتو لوززي سيكوباس - نقابات اللجان 
األساسية - إيطاليا

أليكس سيلفا غوميز اتحاد ميتالورجيكال سان 
خوسيه دوس كامبوس - ساو باولو - البرازيل

ناتاليا استرادا إديتورا لورا - البرازيل
أندريه ترونكوسو أغورالن سينديكات سيتراك - 

ونيون ونيبريمبريساس - شيلي
ماريا ريجينايريفورنان مدافع عام - شيلي

مارسيال أوليفارز بوبليتي ميت - أنيف - تشيلي
كريستيان ليفا ميت - تشيلي

ميغيل ألفاروجارسيا فرينت أمبليو مترو العمال - 
المكسيك

التوقيعات تأييد حملة للتحرير معتقلي سجن حمص المركزي

ريف حلب - سوريا بوينوس ايريس - االرجنتني

 14 أكتوبــر 2017 - يــوم الغضــب لســوريا في العالم

Haqeqa Al Maqhoureen شاهد كل االصوار من االيام الغضب لسوريا في الفيزبو
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ــوك  ــم اليرم ــرد وضــد مخي والرصــاص ضــد الشــعب الســوري المتم
الفلســطيني )فــي دمشــق(. قــام السيســي بمــلء ســجونه ب 40 ألــف 
عامــل ومقاتليــن شــعبيين للثــورة المصريــة. المملكــة العربيــة 

ــورة  ــحق الث ــن لس ــزت اليم ــة غ ــي المنطق ــع 9 دول ف ــعودية م الس
ــاك ... هن

ال ميثاق يالطا المشؤوم الذي أنشئت فيه دولة االحتالل الصهيوني في عام 1948، وال حدود 1967 التي 
وقعت عليها البرجوازية العربية، وال خطة »الدولتين« لألمم المتحدة!

من أجل تدمير الدولة الصهيونية اإلسالمية في إسرائيل!
لفلسطينية خالية من الديمقراطيين غير العنصريين، من نهر األردن إلى البحر مع مدينة العاصمة في 

القدس!
التحاد جمهوريات العمال والفالحين في جميع أنحاء المغرب العربي والشرق األوسط!

إن جيش االحتالل الصهيوني يواصل ويزيد من المجزرة ضد الشعب الفلسطيني
بما فيه الكفاية مع البرجوازية العربية، والتعاون مع الصهاينة االحتالل!

الجماهير الفلسطينية تستحق الفوز!
أسلحة للشعب والعمال والفالحين الفقراء والمقاومة الفلسطينية!
للهزيمة العسكرية للصهيونية، تحت قيادة ترامب والبنتاغون!

الحرية الفورية ألكثر من 7،000 سجين سياسي فلسطيني محاصرين في زنزانات الصهيونية!

إن الثــورة المضــادة بأكملهــا فــي الشــرق األوســط مركزيــة فــي 
ــران،  ــة الســعودية وإي ــة العربي ــا والمملك ــيا وتركي ــع روس ــف، م جني
القيــادة  تحــت  المنطقــة  فــي  والســنية  الشــيعية  والبرجوازيــة 

األمريكيــة. مــن هنــاك، يــرام ترامــب أيضــا هــذا الهجــوم ضــد 
... الفلســطينية  الجماهيــر 

إسقط المؤتمر جنيف!
من فلسطين المحتلة الصهيونية إلى سوريا ذبحها الكلب بشار وضرب بوتين، من اليمن غزت من قبل 
العشيرة السعودية إلى الواليات المتحدة المحتلة العراق، من تونس إلى مصر، من لبنان إلى المغرب ...
واحدة انتفاضة واحدة لتحويل مغرب كله والشرق األوسط إلى جحيم ل ترومب، إمبرياليسم والصهيونية!

ــا  ــتان، كم ــراق وأفغانس ــى الع ــوش عل ــروب ب ــد ح ــس ض ــل األم مث
حــدث مــع الهجــوم الــذي قــاده بــوش وأوبامــا الرصــاص المصبــوب 
فــي عامــي 2008-2009 و الهجــوم علــى الجــرف الصامــد لعــام 

...  2014

ــود  ــف يق ــن جني ــطينية وم ــات الفلس ــب أن الهجم ــد ترام ــوم ض الي
ــد  ــن واألس ــن بوتي ــع أتباعــه م ــر الســورية م المذبحــة ضــد الجماهي

ــعودية ــيرة الس ــزو العش ــع غ ــتغاللها م ــي اس ــحق اليمن وس

يجب على الطبقة العاملة في الدول المركزية الوقوف!
بالنســبة للمســيرة مليــون رجــل، والحركــة المناهضــة للحــرب فــي 
ــى  ــة عل ــي جميــع عواصــم القــوى اإلمبريالي ــات المتحــدة وف الوالي

ــى أقدامهــم! العــودة إل

ــن  ــح م ــي نكاف ــال الت ــات العم ــع منظم ــات وجمي ــع النقاب ــن جمي م
أجلهــا: وقــف آلــة الحــرب القاتلــة الصهيونيــة المســلحة مــن 
ــات  ــي الوالي ــئ ف ــع الموان ــة! شــلل جمي ــة األمريكي ــل اإلمبريالي قب

ــي العراق وأفغانســتان  المتحــدة وأوروبــا كمــا فعلنــا ضــد الحــرب ف
ــغل أي  ــزة! ال تش ــي غ ــة ف ــرات الصهيوني ــدث ضــد التفجي ــا ح وكم
حاويــة للصهيونيــة! دعونــا مــلء ســفن التســلح واللــوازم والغــذاء 
والــدواء لتزويــد المقاومــة الفلســطينية والســماح نضالهــم ينجح!
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انتفاضة فلسطينية



اآلالف مــن العمــال الفلســطينيين يســيرون فــي الشــوارع ويواجهــون 
جيــش االحتــالل الصهيونــي. معهــم، اآلالف مــن النــاس المســتغلين 
ــة  ــدة األمريكي ــات المتح ــان والوالي ــوريا ومصــر واألردن ولبن ــي س ف
ــون  ــم يقاتل ــع أنحــاء العال ــن جمي ــيا وم ــل وإندونيس ــا والبرازي وفرنس

ــة. ضــد ترامــب وضابطــه فــي الشــرطة الصهيوني

ــرق  ــي الش ــر ف ــطيني والجماهي ــعب الفلس ــال والش ــال العم إن نض
ــي  ــة الت ــة العربي ــدام البرجوازي ــى أق ــل عل ــن أن يظ ــط ال يمك األوس
ــا، أي  ــرف به ــن أن حــدود 1967 يجــب أن تعت ــل لتعل خرجــت بالفع

ــعب  ــر الش ــي تحص ــدة الت ــم المتح ــة لألم ــدول »التابع ــة » ال خط
ــال. ــكرات االعتق ــوس ومعس ــى غيت ــطيني عل الفلس

هــذه البرجوازيــة العربيــة جبانــة لمواجهــة الصهيونيــة عندمــا 
ــر الفلســطينية، لكنهــا »شــجاعة« لمذبحــة وســجن  تهاجــم الجماهي
ــم يتــردد األســد فــي تفريــغ البراميــل المتفجــرة والصواريــخ  شــعبها. ل

11 ديسمبر 2017

بعد مذابح الثورات التي صدمت منذ عام 2011 و 2012 منطقة المغرب العربي والشرق األوسط اآلن ...

القراصنة األميركيون الذين يقودهم ترامب شنوا هجوما ضد 
الشعب الفلسطيني بإعالن القدس عاصمة إسرائيل

بدأت االنتفاضة!
دعونا نوقف الوحش اإلمبريالي والمحتل الصهيوني

دعونا نلقي الشوارع في جميع أنحاء العالم!

ــب  ــل الكل ــن قب ــوريا م ــي س ــة ف ــادة الجماعي ــى اإلب ــتنادا إل واس
الجماهيــر  ضــد  الســعودية  العشــيرة  ومذبحــة  وبوتيــن،  بشــار 
ــي  ــي ف ــكرية للسيس ــة العس ــا، والدكتاتوري ــيم ليبي ــة، وتقس اليمني
ــة  ــن اإلمبريالي ــام م ــى األم ــورة إل ــادة للث ــوات المض ــر، والخط مص
الشــرق األوســط ...  العربــي والوســطى  المغــرب  فــي كل مــن 

ــوب«(  ــاص المصب ــى »الرص ــا عل ــوش - أوبام ــوم ب ــتمرار هج اس
ــدة  ــات المتح ــت الوالي ــد«( 2014 )، أطلق ــرف الصام 2008 )و »الج
األمريكيــة هــذا الهجــوم لتعزيــز قــوة الشــرطة الصهيونيــة وإعطــاء 
ــه بهــدف تســوية الثــورة المضــادة فــي المنطقــة. ضــد  ــوة النيــران ل ق

ــة ... ــذه الخط ه

فلسطين
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انتفاضة فلسطينية مظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني يف مر

مظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني يف لبنان


