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إن مؤتمر كازاخستان اليوم، كمؤتمرات جنيف و فيينا 
باألمس، ُتكَتُب ِبَمزْيٍد من دم الشعب السوري وشهدائه

سقطت حلب عاصمة المقاومة

حلب لم تستسلم، حلب سلمت تسليماً!

سوريا

اليوم بعد المحرقة يجمعو في استانا الواليات المتحدة وتركيا وروسيا  وممثلي المجرم بشار األسد، 
والممثلين الرسميين للجيش الحر على فرض »سالم المقابار«

ن بذبح. بادة التابعة للكلب بشار وبوت�ي  و قامت قوات الإ

الت الجيش السوري الحر وجبهة النرصة المدينة علناً.  وسلم ج�ن

 وتركت الوليات المتحدة المنطقة والمجال الجوي السوري مفتوحاً 
ن بتدم�ي المدن السورية وحلب بشكل خاص. ليقوم الأسد وبوت�ي

ن مثل بوديموس او  ي تقول هما تدفع المظلوم�ي
 المنظمة اليسارية الل�ت

و بعزل الجماه�ي السورية عن الطبقة العاملة العالمية يزا او كاس�ت س�ي
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عاصمــة  أســتانا  مؤتمــر  انتهــى  لقــد 
كازاخســتان بحضــور ممثليــن مــن روســيا 
ــار  ــي بش ــة، وممثل ــن جه ــا م ــران وتركي وإي
مــن جهــة أخــرى، وجنــراالت الجيــش الحــر 
ــم  ــؤالء ل ــورية، وه ــة الس ــن للمعارض كممثلي
يشــاركوا كفصائــل منفصلــة، وإنمــا متحــدة 
ــلت  ــب. وأرس ــليم حل ــد تس ــا، بع ــادة تركي بقي
ادارة ترمــب بعــد تولّيــه الرئاســة مؤخــراً فــي 
الواليــات المتحــدة، مندوبــاً مراقبــاً مــن بعثتهــا 
الدبلوماســية فــي أســتانا. وجميعهــم ينتظــر أن 
يســتقر القائــد الجديــد رئيــس المؤتمــر ترمــب، 

ــا. ــس أوبام ــى أم ــا كان حت ــاً كم تمام

ــة فــي ذلــك  لــم تكــن الجماهيــر الُمســتَغَلَّة ُمَمثَّلَ
المؤتمــر، فهنــاك ال وجــود ألي ممثــل للثــورة 
الناجيــن  الســورية، وال أي ممثــل لمالييــن 
وال  الالجئيــن،  مخيمــات  فــي  المكدســين 
ريــن فــي الداخــل. كمــا ال يوجــدُ الناجيــن  المهجَّ
ــن  ــا بشــار األســد، الذي ــي قتله مــن األســر الت
دمــرت مدنَهــم قــوات بوتيــن. لــم يَْنتَِخــْب أحــدٌ 
ــي  ــن شــاركوا ف ــش الحــر الذي ــراالت الجي جن
المؤتمــر. وهــم لــم يكونــوا فــي مقدمــة أي 
الذيــن  وإنمــا هــم  ثــورة.  أي  معركــة، وال 
ــب  ــة حل ــت معرك ــا برهن ــورة، كم ــلَّمو الث س
علــى ذلــك، كمــا ســلموا أماكــن أخــرى للكلــب 

بشــار.

َي »مؤتمــر  إنَّ مؤتمــر كازاخســتان الــذي ُســّمِ
ــف  ــع وق ــي الواق ــه ف ــن هدف ــم يك الســام« ل
المذبحــة، بــل بالعكــس، كان هدفــه تأجيجهــا 
ــا القصــوى  ــى نهايته ــا إل ــر لدفعه ــر فأكث أكث
فــي اإلبــادة الجماعيــة التــي ســيقوم بهــا 
بشــار األســد و حلفــاؤه. ذلــك مــا أعلنتــه 
المناطــق  فــي  الســورية  الجماهيــر  جهــاراً 
التــي ليســت خاضعــة لســلطة األســد كالغوطــة 
ألن  ذلــك  وإدلــب،  بــردى  ووادي  ودومــا 
تلــك الجماهيــر مازالــت تعانــي مــن القصــف 
والحصــار . وذلــك ليــس بجديــد، فهــو مســتمر 
منــذ ســنة 2013 ومنــذ مؤتمــر فيينــا وجنيــف. 
والدليــل علــى كــذب »مؤتمــرات الســالم« 
ضحيــة   600,000 الـــ  أولئــك  هــو  تلــك 
ــورية  ــدن الس ــئ ، والم ــون الج والـــ 15 ملي

ــا. ــرة كله الُمدَم

ــك  ال خيــر للشــعب الســوري الُمعــذب مــن ذل
المؤتمــر المنعقــد فــي أســتانا ، ال يقــدم لــه أي 
حــل. هنــاك يربــح فقــط أولئــَك الذين يقتســمون 
صفقــات الشــعب الســوري وثرواتــه، علــى 
التــي  لهــا  المثيــل  التــي  المعانــاة  حســاب 

ــا. ــي منه يقاس

الســنية،  البرجوازيــة  و  الحــر  الجيــش  إن 
والســعودية وتركيــا وقطــر يَقولون إنهــم ذهبوا 
إلــى كازاخســتان كيــال يكــون هنــاك مزيــدٌ مــن 

الضحايــا. وهــذا ليــس مجــرد كــذب فقــط وإنّما 
ــن  ــالم، وم ــيطاني غرضــه االستس ــزاز ش ابت
ثــم المزيــد مــن عشــرات آالف الضحايــا و 
الالجئيــن. إن مــا يســاهم بــه الجيــش الحــر فــي 
ــادة الشــعب الســوري:  ــو إب ــاع ه ــذا االجتم ه

ــورة مــن الداخــل. استســالم الث

 هــذا هــو الوجــه الحقيقــي لمؤتمر كازاخســتان 
دُ  الــذي تعانــي منــه الجماهيــر. ومن هنــاك تَُوّحِ
القــوى المعاديــة للثــورة قواهــا لنــزع ســاح 
آخــر ثائــر، واســتعادة آخــر معقــل مــن معاقــل 
ســوريا، إلعــادة بنــاء دولــة المســتغلِّين التــي 
دمرتهــا الجماهيــر بثورتهــا، وذلــك بقيــادة 
ــك  ــا. ولذل ــات المتحــدة وروســيا وتركي الوالي
المناطــق  علــى  الشرســة  الهجمــات  كانــت 
الثائــرة، وعلــى إدلــب بخاصــة، حيــث يوجــد 

آخــر خنــدق للثــورة الســورية.

فــي كازاخســتان اليــوم، كمــا فــي فيينــا و 
جنيــف أمــس ال يُقَــَرر منــذ 2013 ســوى 
ــعب  ــل الش ــم، وقت ــي الحك ــد ف ــتمرار األس اس
الســوري. وهــذا المؤتمــر قــرر فعــالً أن يبقــى 
األســد فــي الســلطة، كجائــزة لــه ألنــه أفضــل 

جــالد للشــعب الســوري.

ــش  ــلِّم الجي ــا إن يَُس ــو، م ــا يجــري اآلن ه وم
األخــرى  البورجوازيــة  الفصائــل  و  الحــر 
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سوريا

إن مؤتمر كازاخستان اليوم، كمؤتمرات جنيف و فيينا 
باألمس، تُكتَُب بَِمزْيٍد من دم الشعب السوري وشهدائه

وبالقصــف المكثَّــف فــي إدلــب و 
الغوطــة ومذبحــة بشــار فــي وادي 
ــَح مــن الواضــح جــدًا  ــردى ، أصب ب
و  واللصــوص  القتلــة  مؤتمــر  أن 
خونــة الثــورة الســورية المنعقــد فــي 
نمــا  كازخســتان ال يأتــي بالســام واإ
يأتــي بمزيــٍد مــن المذابــح ومزيــد 
معانــاة  مــن  ومزيــد  الجــوع  مــن 

الســوري. الشــعب 
املؤمتر كازاخستان
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»المعارضــة« الثــورة الســورية علــى نطــاق 
واســع، حتــى يبــدأ فــي ظــل »المصالحــة 
الوطنيــة« بنــاء جيــش وحيــد مــن ضبــاط 
األســد القتلة )وشــركائهم من الســلطة الدينية 
اإليرانيــة وحــزب هللا( مــع نخبــة منتخبــة مــن 
جنــراالت الجيــش الحــر، الذيــن ليســوا ســوى 
رجــال صفقــات و أتبــاع االمبرياليــة األوفيــاء.

ــمت الجماهيــر فــي حملتهــا الهجوميــة فــي  قسَّ
مــن  المؤلــف  الجيــش  ذلــك   2012/2011
ــة، فانتقــل معظــم الجنــود بأســلحتهم إلــى  القتل

ــب الشــعب. جان

ومايجــري فــي مؤتمــر كازخســتان هــو نــزع 
ســالح هــؤالء وســالح جميــع أفــراد الشــعب. 
»انتقلــوا«  الذيــن  الجنــراالت  يعــود  وأن 
بخطابهــم الديمقراطــي »إلــى جانــب الثــورة« 
حينئــذ  يعــودوا  أن  الداخــل:  مــن  لتســليمها 
إلــى المعســكرات نفســها التــي خرجــوا منهــا، 
لكــي يقومــوا جميعــاً بإعــادة بنــاء دولــة طغــاة 
ســوريا. وطبعــاً فــإنَّ وجــه األســد فــي بعــض 
ــد بشــيء  ــرى اليفي ــة الكب مراحــل هــذه العملي
للثــورة،  المعاديــة  المؤامــرة  هــذه  لتغطيــة 
ولكــي يمكــن أن تهضمهــا الجماهير، وســيكون 
فــي الوقــت المناســب منبــوذاً. ولكــن خدماتــه 
ســتبقى مفيــدة، ولهــذا فــإنَّ مؤتمــر كازاخســتان 
ــام  ــي أم ــورة الســورية، بق ــق الث دعمــه. ولخن

ــه. ــوا ب ــر ليقوم ــا الكثي ــة وخدمه اإلامبريالي

إنَّ الواليات المتحدة تقوم منذ 
مؤتمر أستانا بتنظيم وتدريب جميع 
عمائها من أجل المرحلة األخيرة 

من العمل المعادي للثورة في 
سورية وبسط سيطرتها على جميع 

أنحاء المغرب والشرق األوسط

 وممــا ال شــك فيــه أنَّ االمبرياليــة تســتخدم 
ــي  ــاع ف ــف الدف ــاذ موق ــا التخ ــع عمالئه جمي
ــد  ــورية، وق ــورة الس ــادة الث ــل وإب ــة قت مرحل
الديــن  رجــال  مــن  عمالءهــا  اســتخدمت 
ــن  ــوا مفيدي ــزب هللا واآلن ليس ــن وح اإليرانيي

ــا. له
لقــد رفــع أوبامــا الحظــر المفــروض علــى 
إيــران مقابــل أن تســتخدم قواتهــا اآلن مــن 
ــورية،  ــر الس ــوري ضــد الجماهي ــرس الث الح
ــد  ــران وتهدي ــزل طه ــوم بع ــب ليق ــى ترم وأت
األبيــض  البحــر  مــن  بمدفعيتــه  مرتزقتهــا 
ــه بعــد أن  ــك ألن ــة تأديبهــم. وذل المتوســط بغي
تُهــَزم الثــورة الســورية يتعيــن علــى الواليــات 
المتحــدة أن تعيــد تشــكيل أجهــزة رصدهــا 
المعاديــة للثــورة فــي جميــع أنحــاء المغــرب 
طــرق  توجــد  حيــث  األوســط،  والشــرق 

ــة  ــن حاج ــد 80% م ــذي يس ــرول ال ــل البت نق
االقتصــاد العالمــي.

هللا  وحــزب  اإليرانييــن  الديــن  رجــال  كان 
ذوي فائــدة كقــوى مرتزقــة لســحق الثــورة 
ــات  ــدون للتحكــم بصفق الســورية. ولكنهــم مفي
رجــال أعمــال تجــارة البتــرول اإلمبريالييــن. 
والواليــات المتحــدة يجــب أن تضــع علــى 
طاولــة كازاخســتان أخلــص عمائهــا إلــى 
الصهيونيــة  أي  وتركيــا،  روســيا  جانــب 
التــي يجــب أن تعيــد إليهــا ســلطة القــدرة 

العســكرية.

مــا إن يُقضــى علــى الثــورة الســورية، لــن 
تكــون المســألة مكافــأة رجــال الديــن اإليرانيين 
بــل إنَّ ماتبحــث اإلمبرياليــة عنــه وســتواصل 
البحــث، هــو الســيطرة، و دخــول إيــران بقــوة 
ــى  ــدم أيضــاً لالســتيالء مباشــرةً عل ــار وال الن
كل صفقاتهــا و مصــادر ثروتهــا البتروليــة 
لهــا  سيســددون  الِعْملَــة  وبهــذه  الهائلــة. 
لقــاء خدماتهــا. وقــد قــال ترمــب  تاريخيــاً 
ــى  ــودوا إل ــن أن »يع ــن اإليرانيي ــال الدي لرج
إيــران« وأن يتوقفــوا عــن سياســة تجــارب 
الصواريــخ كلهــا« ألَن ذلــك ليــس مــن شــأنهم 
. فاإلمبرياليــة تدخــل فــي مرحلــة جديــدة بعــد 
هجمتهــا فــي ســورية، وهــي تبحــث عــن 
ــأنَّ  ــر ب ــا تفك ــك فإنه ــا. ولذل ــت انتصاره تثبي
ــة  ــازال مهم ــران، م ــي إي ــا ف ــدم له ــع ق وض

ــة. ــرى معلق كب

بعــد  »اليانكــي«  كإمبرياليــة   - الصهيونيــة 
هزيمتهــا فــي العــراق – لــم تحــرز قــدرة تفوق 
عســكري حتــى اآلن. ولكنهــا فــي هــذا الوقــت 
الــذي تنهــزم فيــه الثــورة الســورية، وتنــزوي 
ــه  ــل في ــة، وتقت ــه الثــورة اليمني ــر في وتحاَص
عصابــات القتلــة مــن ضباط الجيــش المصري 
المعــادي للثــورة، جماهيــر هــذا البلــد، وتقــوم 
فيــه الســلطة الفلســطينية وحمــاس باالعتــراف 

بدولــة اســرائيل الصهيونيــة، فــي هــذا الوقــت 
ــة  ــه الشــروط المالئم ــر في ــذي تتوف ــذات ال بال
ــورة  ــاد للث ــود للعــب دور مباشــر مع ــي تع لك
فــي المنطقــة علــى يــدي ترمــب، فــإنَّ بوتيــن 
وتركيــا و األســد ليســوا أعــداء الصهيونيــة أو 

بعيديــن عنهــا، فهــم أكبــر داعميهــا.

ــؤدي إليهــا هزيمــة  ــي ت هــذه هــي المأســاة الت
الثــورة الســورية و »انتصــار األســد« حيــث 
تعــود الواليــات المتحــدة التــي طــردت باألمس 
تعــد  لــم  التــي  العــراق، والصهيونيــة  مــن 
ــع  ــا اآلن م ــوق العســكري، كالهم ــك التف تمتل
مدافعهمــا لتتمكنــا فــي أي وقــت مــن اإلغــارة 
علــى الجماهيــر فــي المنطقــة مــن جديــد. هــذا 
مــا ترمــي إليــه خطــة ترمــب فــي كازاخســتان: 
أن تكــون الواليــات المتحــدَّة و الصهيونيــة هما 
ــان يمكنهمــا العــودة إلــى التدخــل مباشــرة  اللت
ــة  ــات البورجوازي ــا وســطاء مــن عصاب دونم
الحلبيــة . ولكــن ذلــك ليــس معروفــاً بعــد، فــال 
أحــد يمكــن أن يضفــي علــى الثــورة الســورية 
صفــة المــوت، وال علــى الطبقــة العاملــة فــي 
بلــدان المغــرب أو الشــرق األوســط صفــة 

الهزيمــة.

إن جميــع جــالدي الثــورة الســورية فــي تلــك 
المؤتمــرات يتحركــون بحــذر بالــغ. فالجماهير 
بهــا  تبجــح  مهمــا  المتحــدة  الواليــات  فــي 
الســيد ترمــب، فهــي ليســت مســتعدة للســماح 
بمغامــرات جديــدة لعســكر قطــاع الطــرق فــي 
ــالً ســحق  وول ســتريت. فســيتعيين عليهــم مث
ــة مــن  ــة لكــي تتمكــن الصهيوني ــورة المنطق ث
العمــل دون أن تصطــدم بالثــورة التــي تعمــل 
ــرق  ــرب والش ــعوب المغ ــع ش ــق يجم كصاع
األوســط فــي المعركــة ذاتهــا. ولذلــك فــإن 
الكلــب بشــار وروســيا وتركيــا والجيــش الحــر 
ــاً فــي األحــداث  يمارســان دوراً مــازال مهيمن

فــي ســورية.

العالــم  خــداع عمــال  محاولــة  فــإن  ولهــذا 
مؤتمــر  بــأن   « المعذبــة  ســورية  وعمــال 
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ــرد  ــت مج ــالم« ليس ــيأتي بالس ــتان س كازخس
وراءه  يخفــي  خــداع  وإنمــا  فظــة  كذبــة 
ــة  ــرى المعادي ــدة الكب ــات الجدي ــق الضرب عم
الســورية  الثــورة  ضــد  الموجهــة  للثــوار، 
و  المغــرب  فــي  المضطهديــن  وجميــع 
ــا  ــيا وتركي ــاق روس ــط. إن اتف ــرق األوس الش
و الواليــات المتحــدة المعــادي للثــورة قــد بــدأ 
فقــط بمذابحــه وضرباتــه وهجماتــه القاتلــة 
علــى الشــعوب التــي »تجــرأت« علــى الثــورة 
مــن أجــل الخبــز والحريــة فــي تونــس ودمشــق 

و القــدس.

ُر لاستياء  من كازخستان يَُحضَّ
على آخر معقل للثورة السورية في 
إدلب، واإلطباق على المنطقة من 
أجل السيطرة على سورية بأسرها

ال تشــمل خطــة مؤتمــر كازاخســتان الذيــن 
يســتعدون  والذيــن  أســتانا  إلــى  ذهبــوا 
ــددت  ــاك تح ــن هن ــط، فم ــا فق ــام إليه لالنضم
جميــع البلــدان التــي التــزال ُمعَــدَّة لســحق 

الثــورة. آخــر معاقــل 

تَجمعــت فــي إدلــب مــن جديــد قــوة كبيــرة 
المتعطشــين  و  الحاقديــن  المتمرديــن  مــن 
لدخــول المعركــة ثانيــة، ليــس ضــد الكلــب 
ــش  ــراالت الجي ــد جن ــا ض ــط، وإنم ــار فق بش
ســلموا  الذيــن  أيضــاً  البرجوازييــن  الحــر 
ــذ  ــة من ــا المقاوم ــي احتلته ــز الت ــع المراك جمي
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بــاَت واِضَحــاً أنَّ الثــورة تمركــزت خلــف 
المســتمر  وبالقصــف  األخيــرة.  الخطــوط 
معاقبــة  إلــى  يهدفــون  إدلــب  علــى  اليــوم 
ــل  ــة والني ــك المحافظ ــي تل ــل ف ــعب البط الش
مــن عزيمتــه. ولكــن الجميــع يعــرف أن ذلــك 
لــن يكــون كافيــاً ، يجــب أن تســقط إدلــب كمــا 
ســقطت باألمــس حلــب. هــذه هــي اســتراتيجية 

ــورة. ــداء الث أع

ــمى  ــي تس ــرة )الت ــة النص ــك جبه ــاك تمتل هن
اليــوم جبهــة فتــح الشــام( قــوة كبيــرة. حــزب 
جيــش تقــوده البرجوازيــة الوطنيــة الســنيَّة 
تركيــا  مــع  والمــال  بالتجــارة  المرتبطــة 

الســعودية. والعربيــة 

ــى أســتانا، ليــس ألنهــم ال  ــوا إل ــم يذهب هــم ل
يريــدون الذهــاب، هــم فعــاً غيــروا االســم 
القاعــدة،  مــع  قطــع عاقاتهــم  وأعلنــوا   ،
ــدون المشــاركة  وصرحــوا مؤخــراً أنَّهــم يؤي
سياســي  »حــل  إليجــاد  مؤتمــر  كل  فــي 
لســوريا« ألنَّهــم فعــاً يريــدون المشــاركة.

قــدروا لهــم جدارتهــم ألنَّهــم كانــوا طرفــاً 
مــع الجيــش الحــر فــي عمليــة تســليم حلــب ) 
ــؤن ورفضــوا دخــول  ــروا الســالح والم احتك
ــك الحصــار وانســحبوا  ــارك الحاســمة لف المع
ــر  ــت الجماهي ــن كان ــة حي ــاحة المعرك ــن س م
ــرة(.  ــاء الثائ ــن األحي ــوت ع ــى الم ــع حتَّ تداف
ولكــن ذلــك لــم يكــن كافيــاً : فاإلمبرياليــة التــي 
تقــود مؤتمــر كازاخســتان أســندت إليهــم دوراً 
ــرة،  ــب الثائ ــر إدل ــواء جماهي آخــر، وهــو احت
حيــث ذهــب الثــّوار الذيــن قاومــوا فــي حلــب 
حتــى اللحظــة األخيــرة، وكذلــك فــي حمــص، 
ــكَّان  ــردى، وس ــا ووادي ب ــاه وداري ــي حم وف
آخــر  هــي  اليــوم  إدلــب  إنَّ  المدينــة.  تلــك 
دة. وجنــراالت الجيــش الحــر  المعاقــل المتمــّرِ
ــتانا  ــر أس ــن لمؤتم ــوس المعارضي ــون لب يلبس
ــر  ــه، كجــزء مــن خطــة مؤتم ليســيطروا علي
كازخســتان نفســه للقضــاء نهائيــاً علــى الثــورة 

ــورية. الس

ــهل. فالنصــرة  ــر السَّ ــس باألم ــك لي ــن ذل ولك
ــي  ــرة الت ــر الثائ ــركان الجماهي ــوق ب ــس ف تجل
انتصــرت أمــس فــي خــان تومــان، والتــي 
تعلمــت مــن خبــرات المعــارك الثوريــة الهائلــة 
ــا  ــن هزائمه ــوريا، وم ــاء س ــف أنح ــي مختل ف
القاســية .. هنــاك تتواجــد القــوات التــي تريــد 
للنظــام  الضربــات  تكيــل  لكــي  تتجمــع  أن 

باســتمرار.

هــذا هــو تناقــض جبهــة فتــح الشــام، تناقــض 

ــي  ــه لك ــأن تلعب ــا ب ــذي يلزمه ــدور ال ــن ال بي
تُســتقبََل فــي أســتانا، وبيــن الجماهيــر الجامحــة 
التــي ال يمكــن ترويضهــا التــي يجب الســيطرة 
جماهيــر  ترويــض  ينبغــي  ولذلــك  عليهــا، 
إدلــب الثائــرة ونــزع ســالحها، وقصفهــا آالف 
ــح  ــي يصب ــن لك ــل األســد وبوتي ــرات بقناب الم
قــادة جبهــة فتــح الشــام متحرييــن مــن القيــود 

ــليحها. لتس

إنَّ الحــرب الشــاملة علــى محافظــة إدلــب 
ــرة أخــرى » الحــرب  ــي م ــدأت، الحجــة ه ب
ــد  ــل األس ــان قناب ــاب« آالف أطن ــد اإلره ض
وبوتيــن أمطــرت فــوق مدنهــا ولكــن المأســاة 
ــش  ــب الجي ــك، يلع ــا يحــدث ذل ــه بينم ــي أن ه
الحــر دوره التقســيمي المفضــل بقيــادة تركيا و 
مؤتمــر كازاخســتان لكــي يقــوم بــدور الجــالد 
الجديــد فــي نــزع ســالح آخــر معاقــل الثــورة 

ــا. و هزيمته

فالجيــش الحــر بعــد أن أُْلِحــَق بعمليــة » درع 
الفــرات« )الغزوالتركــي لســوريا( لكــي يضــع 
نفســه تحــت امــرة أردوغــان »ضــد داعــش« 
والتخلــي عــن الجبهــة ضــد بشــار، لقــد ســلََّم 
إدلــب  علــى  للهجــوم  يُؤَخــذُ  واآلن  حلــب، 
تحــت  اآلن  اإلرهــاب«،  »محاربــة  بحجــة 
امــرة روســيا وتركيــا والواليــات المتحــدة فــي 
ــراالت  ــع جن ــذا وض ــتان. هك ــر كازخس مؤتم
كإحــدى  مباشــرة  أنفســهم  الحــر  الجيــش 
القــوى المعاديــة، ضــد الجماهيــر الثائــرة. 
وذلــك يُدَلِّــُل فــي الوقــت ذاتــه علــى أنَّ كل 
هجمــة »ضــد داعــش« ليســت ســوى غطــاء 

ــورية. ــورة الس ــى الث ــوم عل للهج

ــش الحــر أن  ــى الجي ــك ، يجــب عل ــام بذل للقي
يبقــى خــارج صفوفــه. وأن ينــزع ســالح آالف 
اإلمــدادات  وقطــع  قاعدتــه،  مــن  المقاتليــن 
ــن يرفضــون  ــإنَّ الذي ــذا ف ــه. وهك والمــؤن عن
الذهــاب لمواجهــة النصــرة فــي إدلــب، والذيــن 
لمحاربــة  الســالح  طلــب  فــي  يســتمرون 
ــزع  ــى ن ــرون عل ــاً ويجب ــون جانب بشــار، يُنَّح
ســالحهم. وكتائــب الجيــش الحــر التــي تتلقــى 
ــع  ــش مطي ــن جي ــى ضم ــة تبق ــب مجزي روات
لمهاجمــة الجماهيــر. وجميــع فصائــل الجيــش 
الحــر التــي شــاركت فــي مؤتمــر كازاخســتان 
ــوة  ــي إطــار ق ــح الشــام ف اتَّحــدت اآلن مــع فت

ــة. عام

ــكرات  ــى معس ــر عل ــش الح ــوم الجي كان هج
جبهــة النصــرة المبــرر الكامــل لكــي تبــدأ 
النصــرة رداً مــن أجهــزة عســكرية عليــا، 
أدَّى إلــى الصــدام وغــزو األخــوة المحاربيــن 

والشــعب فــي الثــورة الســورية.

ولكــن العمــال والشــعب فــي إدلــب ربحــوا 
ــوا صرختهــم  ــا أطلق ــر الشــوارع عندم جماهي قصف عىل مدينة ادلب
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: »الســالح ليــس للقتــال بيــن األخــوة!« ولكــن 
اعتــراض الجماهيــر حــال دون ذلــك الصــدام 
االجرامــي بيــن األخــوة واالنتحــاري بالنســبة 
بالقــوة  إليــه  دفعــت  الــذي  الثــورة،  إلــى 
عصابــات البورجوازيــة الســنيَّة التــي تتنــازع 
علــى الصفقــات فــي ســورية مــا بعــد الثــورة.

إن نــزع ســاح ضبــاط الجيــش الحــر كان 
ــرة  ــل األخي ــي المعاق ــه ف ــط ل ــزال يخط وال ي
للثــورة كمهمــة حيــاة أو مــوت. ذلــك إمــا بــأن 
تنــزع الجماهيــر ســالح الضبــاط و رجــال 
أو  البورجوازييــن،  الحــر  الجيــش  أعمــال 
يتمكــن هــؤالء مــن نــزع ســالح الجماهيــر 
ومــن تســليم الثــورة نهائيــاً، أو ال تكــون ثمــة 
فــي  يفعلــون اآلن  هجمــات عســكرية كمــا 

ــب. إدل

وقــد رأيناهــم فــي حلــب يَُخبِّئــون األســلحة 
التــي كان بإمكانهــم كســر حصــار األســد بهــا 
ات، واحتفظوا في مســتودعاتهم  عشــرات المــرَّ
بمــؤٍن يمكــن أن تكِفــْي لتزويــد شــعب المقاومة 
الجائــع بالغــذاء لمدَّة ســتة أشــهر، كل ذلك لكي 
يعقــد قلَّــة مــن األغنيــاء الجــدد صفقاتهــم ورفع 
ــن  ــدور المرابي ــوا ب ــات ويقوم ــعار المنتج أس
للشــعب الــذي يُقَصــُف بِبََراميــل األســد وقنابــل 
بوتيــن. وكمــا ترتفــع اتهامــات وصيحــات فــي 
جميــع شــوارع ســورية الثائــرة : إن جنــراالت 
الجيــش الحــر فــروا مــن حلــب وبدلــوا زيهــم 

وارتــدوا زي األســد، وعــادوا لرفــع راياتــه!

إنَّ التحكــم بالمقاتليــن، وبشــعب الثــورة الفقير، 
وباألســلحة هــو الضمانــة الوحيــدة للدفــاع عــن 

آخرمعاقــل الثورة الســورية.

مــن  ســيكون  الثــورة،  معاقــل  ولمســاندة 
الضــروري القيــام بســرعة بتجميــع الثــوار 
ــا  ــر تركي ــون أوام ــن ال يطيع ــن الذي والمقاتلي
الواليــات  وال  الســعودية  وال  قطــر  وال 
المتحــدة، وإنمــا يَْمتَثِلــون فقــط لمــا يُْمليــه 

المعــذب. الســوري  الشــعب  عليهــم 

ــة الملحــة للثــورة تتطلــب  إنَّ الحاجــة الحيوي
منهــا أن تمتلــك قيــادة وحيــدة للمقاومــة ثابتــة 
ِلين  وممثلــة لوفــود العمــال والاجئيــن والُمَرحَّ
فــي الداخــل، والفاحيــن الفقــراء وجميــع 
الذيــن ال يعيشــون علــى اســتغال اآلخريــن أو 
وبالكســب واإلتجــار بتعــب الجائعيــن وأمــوات 

الشــعب الســوري.

إنَّ األســلحة هــي ملــك للمقاتليــن وللشــعب 
ــه  ــي غنمهــا بانتفاضت ــذَّب الت ــوري المع الس
فــي  األســلحة   !2012/2011 الثوريــة 
الجنــراالت  بهــا  ويحتفــظ  المعســكرات 
أبــواب  فليفتحــوا  البورجوازيــون، 
والمضطهديــن  المقاتليــن  إنَّ  المعســكرات! 
ــي أن  ــق ف ــم الح ــم له ــوا بحياته ــن ضح الذي
يســيطروا علــى نحــو مطلــق علــى جميــع 

الشــعب! أســلحة 

ــة  ــاء محافظ ــع أنح ــي جمي ــن ف إنَّ المضطهدي
إدلــب ربحــوا جماهيــر الشــوارع لكــي يوقفــوا 
ــن األخــوة. لنعطــي الســلطة كلَّهــا  الحــرب بي
فــي إدلــب لمستشــاري الممثليــن، والاجئيــن 
والمهجريــن فــي الداخــل، والعمــال والشــعب 
هــم  المحافظــة!  مــدن  جميــع  فــي  الفقيــر 
ــم يجــب  ــم. ه ــوا ممثله ــن يجــب أن ينتخب الذي
ــية  ــة السياس ــلطة والمراقب ــم الس ــون له أن تك
والعســكرية علــى المقاومــة! هنــاك فقــط يمكــن 
فعــالً تشــكيل جيــش واحــد يمكنــه العــودة إلــى 
حلــب وتوحيــد المقاومــة وبالبــدء بالهجــوم 

ضــد دمشــق األســد.

إنَّ الجنــراالت البرجوازييــن وغــرف عملياتهم 
التــي تتصــرف مــن وراء ظهــر العمــال و 
ــش الحــر  ــاط الجي ــرد، هــم ضب الشــعب المتم
أو النصــرة – كمــا دلــت الحيــاة علــى ذلــك – 
وقــد تحولــت »غــرف عملياتهــم« إلــى غــرف 

ــورة الســورية.   مستســلمي و جــالدي الث

ال يمكــن الســماح فــي إدلــب اليــوم، كمــا كان 
بــأن  أمــس،  الثائــرة  المناطــق  فــي  الحــال 

تغتنــي حفنــة مــن األغنيــاء والمرابيــن الجــدد 
ــن  ــي حي ــر، ف ــعب الثائ ــاب دم الش ــى حس عل
م المضطهــدون حياتهــم فــي النضــال ضــد  يُقـَـدِّ

بشــار.

ففــي خنــادق الثــورة، يجــب القضــاء علــى 
غــاء المعيشــة واإلتجــار بقــوت الشــعب! 

للمــواد الــذي يــؤدي إلــى  كفاكــم احتــكاراً 
ــاء  ــب القض ــعار! يج ــاع األس ــم وارتف التََضخُّ
علــى المرابيــن والدائنيــن فــي خنــادق الثورة!

والمــواد  كلــه  االقتصــاد  يكــون  أن  يجــب 
الغذائيــة مكرســة للشــعب الــذي يقــدم حياتــه 
فــي النضــال ضــد األســد، إلطعامــه والحفــاظ 
علــى كرامتــه ! كفــى تجــارة بالمــوت وبقتــل 

ــوري! ــعب الس الش

علــى  والشــعبية  العماليــة  للســيطرة  نعــم 
االقتصــاد كلــه فــي المناطــق الثائــرة ! ولنــزع 
ملكيــة الذيــن يجنــون المكاســب مــن تجويــع 

ــعب! الش

نعــم لتشــكيل لجــان تمويــن، ومراقبة األســعار 
واالنتــاج فــي إدلــب والمناطــق الثائــرة كلهــا، 

ولرواتــب مجزيــة للجميــع!

ــي  ــه ف ــية ومرتزقت ــد الفاش ــات األس إنَّ عصاب
ادات  كل مدينــة يســتولون عليهــا يســرقون بــرَّ
ممتلــكات  وجميــع  ومطابــخ،  وتلفزيونــات 
النــاس الفقــراء الســوريين. يجــب نــزع ملكيــة 
فــي  الثــورة!  ولصــوص  الملكيــة  نازعــي 
كل مدينــة يســتولي عليهــا الثــوار! وعــدم 
ــكات للشــعب!  المــس بــأي بيــت، وبــأي ممتل
ولكــن يجــب االســتياء علــى المعامــل وآبــار 
ــا  ــتولى عليه ــي اس ــارف الت ــرول والمص البت

جــادوا الشــعب الســوري، ومصادرتهــا!

ورؤســاء  مقاتليــن،  لجــان  لتشــكيل  نعــم 
ــكل  ــد ل ــن ، )واح ــن للناخبي ــن ممثلي ومندوبي
50 ناخبــاً( ومجالــس شــعبية، نعــم للســير 
قدمــاً نحــو الشــورى! وللســير قدمــاً مــن 
العمــال  بيــن  تنســيق  لجــان  تشــكيل  أجــل 

والمقاتليــن!

جيــش واحــد، شــعب مضطهــد واحــد، قبضــة 
واحــدة لهزيمــة األســد!

لنفتــح الحــدود! ليعــد الاجئــون، ففــي إدلــب 
وفــي الخنــادق األخيــرة للمقاومــة، يجــب أن 
يتوفــر رغيــف الخبــز والبندقيــة لمحاربــة 
ــكن  ــتعادة المس ــل اس ــن أج ــار وم ــب بش الكل

ــة. والحري

كارلوس منزر 
مساهمة منه لجريدة حقيقة المقهورين 

غارة الجوية من قوات بشار عىل وادي بردى
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تحت حذاء مؤتمر أستانا، سورية 
المنكفئة إلى البربرية وإلى محمية 
من محميات مطلع القرن العشرين

مؤتمــر  ومنــذ  كازاخســتان  مؤتمــر  منــذ   
ــا باألمــس تُرَصــد ســورية التــي  جنيــف وفيين
ــا  ــيطر عليه ــة تس ــة حقيقي ــى محميَّ ــت إل ل تََحوَّ
ــي  ــورة. وف ــة للث ــا المعادي ــة وقواته اإلمبريالي
كازاخســتان يوجــد اليــوم النظــام الحقيقــي 

المســتعمرة. لســورية  والحكومــي 

تراجعــت  الســورية،  الثــورة  هزيمــة  مــع 
األمــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر و 
فــي أوائــل القــرن العشــرين، يعنــي أنهــا 
ــة،  ــرى األجنبي ــوى الكب ــة الق ــت محمي أصبح
تحتلهــا عســكرياً القــوات التركيــة والروســية 
ومرتزقــة بشــار. ســيكون لجنــراالت الجيــش 
الســوري الحــر، مســلموا الثــورة الســورية، 
مكانــاً فــي جيــش الوصايــة الســوري الجديــد.

لكــن القضيــة التــي لــم تَُحــل بعــد هــي كيفيــة 
ســحق آخــر خنــادق الثــورة الســورية. هــذا ما 
ســنراه فيمــا بعــد. ال يمكــن أن تبقــى جمــرات 
ــن  ــا م ــي جماهيره ــة تعان ــي منطق ــتعلة ف مش
الجــوع، أمــم ســلبت ثرواتهــا ونخبهــا الوطنيــة 
خاضعــة كليــاً لإلمبرياليــة ومرتبطــة بهــا. 
كازاخســتان،  مؤتمــر  موضــوع  هــو  هــذا 
محافظــة  وغــرب  والغوطــة  إدلــب  ســحق 
محافظــة  شــمالي  المناطــق  وبعــض  حلــب 
حمــاة وبــؤر المقاومــة فــي ضواحــي دمشــق. 
ــر  ــئ ومهج ــون الج ــام أن 15 ملي ــم النظ يعل

الُمســتَغَلين،  مــن  جيــش  هــو  الداخــل  فــي 
مســتعد لالنتقــام وتحقيــق العدالــة دائمــاً ... 
ــل  ــم يســبق لهــا مثي ــي ل ــاة الت ــح والمعان المذاب
التــي فرضهــا نظــام اإلبــادة هــذا والخونــة 

ــتانا. ــي أس ــوم ف ــون الي المجتمع

فــي ظــل ذلــك نوقــش فــي المؤتمــر أيضــاً أن 
داعــش مازالــت ترتكــب المذابحوتكبحالثــورة 
يســلم  حتــى  الــزور  وديــر  الرقــة  فــي 
جنراالتهــا ورجــال أعمالهــا باليــد إلــى ترمــب 
تلــك  علــى  الســيطرة  مفتــاح  واإلمبرياليــة 
ــراه مناســباً.  ــذي ي ــت ال ــي الوق المحافظــات ف
ــي  ــا الحام ــش تتصــرف كأنه ــت داع ــا انفك م
الحقيقــي ألنابيــب نفــط الشــركات اإلمبرياليــة 

ــوزر. ــر ال ــة ودي ــي الرق ــة ف النفطي

ــذي  ــردي ال ــش أســتانا مأســاة الشــعب الك تعي
ربــط مصيــَره حــزُب العمــال الكردســتاني 
ووحــداُت حمايــة الشــعب بانتصــار األســد 
وبوتيــن واإلمبرياليــة ضــد الثــورة الســورية. 
انتــداب أســتانا واضــح: العَلـَـم الوحيــد والجيش 
الوحيــد الــذي يبقــى مســلحاً فــي منطقــة اإلدارة 
آفــا«  فــي شــمال ســورية »روج  الكرديــة 
ــمح  ــد. يُس ــش األس ــوري وجي ــم الس ــو العل ه
فقــط  تعمــل  أن  الشــعب  حمايــة  لوحــدات 
ــة  ــإدارة ذاتي ــع ب ــي يتمت ــاز شــرطة داخل كجه

ــا.  ــي بلدياته ــمية ف رس

ووحــدات  الكردســتاني  العمــال  حــزب  إن 
حمايــة الشــعب بخيانتهمــا للثــورة الســورية 
للعــراق  اليانكــي  الجتيــاح  وخضوعهمــا 
وبخيانتهمــا لنضــال الجماهيــر الكرديــة داخــل 

تركيــا، قــد خنقــا الكفــاح مــن أجــل حريــة 
ــات  ــردي. إن دباب ــر الشــعب الك ــر مصي تقري
اليــوم  تُحيــط  التــي  القاتــل إردوغــان هــي 
ــمال ســورية  ــي ش ــة ف ــة اإلدارة الكردي بمنطق

»روج آفــا« وتصــوب مدافعهــا نحوهــا.

وفــي الوقــت نفســه تقتــرب بارجــات اليانكــي 
القادمــة مــن البحــر المتوســط مــرة أخــرى مــن 
ــورات  ــن ث ــط. ولك ــرق األوس ــرب والش المغ
2011 البطوليــة وجماهيرهــا المعذبــة فــي 
ــا  ــع أنه ــد م ــلم بع ــم تستس ــورية ل ــن و س اليم

ــر. ــدق األخي ــي الخن ــل ف تقات

ــة  ــة العامل ــة أن الطبق ــم المقاوم ــب أن تعل يج
األمريكيــة واألوروبيــة ليســت علــى اســتعداد 
األمريكيــة  اإلمبرياليــة  للقــوى  للســماح 
ــا  ــاً دون نزوله ــن عدوان ــأن تش ــة ب واألوروبي
إلــى الشــارع. ليــس أمــام القــوى المعاديــة 
لتثبيــت انتصاراتهــا.  للثــورة ســبيالً ســهالً 
ال يــزال أمــام المقاومــة متســع مــن الوقــت 

لتســتجمع قواهــا.  

ليسقط مؤتمر كازاخستان المعادي 
للثورة، مؤتمر الموت واإلبادة!

مؤتمــر كازاخســتان مؤتمــر معــاد للثــورة. لــن 
ــم  ــورة. ل ــب الث ــن مطال ــب م ــق أَي مطل يحق
ــوت وال إحــالل  ــف الم ــتان لوق ــأت كازاخس ي
ــهاد.  ــح واالستش ــق المذاب ــاء ليعّم ــالم، ج الس
ــم يــأت مؤتمــر أســتانا ليجلــب الخبــز وإنمــا  ل
المســبوقة  غيــر  والمعانــاة  البــؤس  ليزيــد 

يسقط حلف معادي الثورة األميركي التركي الروسي 
الصهيوني، ودمية هؤالء المجرم بشار األسد!

2017/2/6

ترامب وأردوغان وبوتني وبشار
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للجماهيــر الســورية. ال يوجــد فــي كازاخســتان 
أي قــدر مــن الحريــة للشــعب الســوري. توجــد 
حريــة فقــط لبشــار وبوتيــن ليمضيــا قدمــاً فــي 

ــح الشــعب الســوري. ذب

ال أحــد مــن الموجوديــن فــي كازاخســتان يمثل 
الشــعب الســوري وال المقاومة الشجاعة!

كل جنــرال فــي الجيــش الســوري الحــر يذهــب 
ــة  ــر المقاوم ــه أن يهج ــتان علي ــى كازاخس إل
الشــعب  باســم  التحــدث  عــن  يكــف  وأن 

الســوري!

ليســقط اتفــاق الواليــات المتحــدة و تركيــا 
وروســيا وبرجوازيــة بشــار والبرجوازيــة 

الســورية الســنية ومؤتمــر أســتانا!

ليســقط ســامهم ســام المقابــر!  لتخــرج 
كل الجيــوش األجنبيــة مــن ســورية، بــدءاً 
مــن القــوات الروســية واإليرانيــة واللبنانيــة 
األســد!  يدعمــون  الذيــن  المرتزقــة  وكل 
لتخــرج القــوات التركيــة وقــوات اليانكــي مــن 

ســورية!

لتخــرج الصهيونيــة مــن الدولــة الفلســطينية! 
نعــم لتدميــر الدولــة الصهيونيــة الفاشــية فــي 
ــة فلســطينية واحــدة مــن  ــم ألم إســرائيل! نع

نهــر األردن إلــى البحــر عاصمتهــا القــدس!

جماهيــر  أمــام  فرصــة  هنــاك  تــزال  ال 
المغــرب والشــرق األوســط لتعزيــز نضالهــا. 
للقضــاء  الفلســطينية  المقاومــة  إنهنــداء 
علــى الصهيونيــة، علــى القاتــل بشــار األســد 
كتركيــا  هــم  الذيــن  اإلمبرياليــة  حــّراس  و 
ــة  ــراالت الصهاين وروســيا، سيســاندون الجن
حتــى ال يتركــوا مليمتــراً واحــداً مــن األرض 

الفلســطينية فــي يــد شــعبها.
عــدو الجماهيــر الســورية موجــود فــي دمشــق! 
عــدو الجماهيــر الســورية هــو دولــة إســرائيل 
الصهيونيــة التــي تحتــل األمــة الفلســطينية! 
عدوهــا موجــود فــي وال ســتريت و أنقــرة 

ــكو! وموس

يجــب أن تنتصــر الثــورة الســورية! يجــب أن 
يكــون مصيرهــا بيــد عمالها وشــعبها المســكين 
الــذي يناضــل ويقــدم حياتــه مــن أجــل الخبــز 

والحرية،لتعــد لجــان التنســيق!

فيــه  ســوري،  وطنــي  لمؤتمــر  نعــم 
ممثلــون منتخبــون واحــد مــن كل عشــرة 
والجنــود  الاجئيــن  مخيمــات  مــن  آالف 
المرابطينوالعمــال والفاحيــن الفقــراء فــي كل 
ــدي  ــة ومحافظــة حــررت مــن أي ــة ومدين قري

بشــار! احتــال  قــوات 

القضــاء  نريــد  لشــهدائنا!  العدالــة  نريــد 
علــى نظــام بشــار المجــرم القاتــل وجميــع 
ضباطــه! نريــد ســورية حــرة ثوريــة للعمــال 

والفاحيــن!

نريــد اســترداد ثــورة 2011 فــي المغــرب 
والشــرق األوســط مــن تونــس إلــى العــراق، 

ــازي! ــرة وبنغ ــى القاه ــن دمشــق إل م

المتحــدة وأوروبــا  الواليــات  يملــك عمــال 
وتركيــا وروســيا وإيــران مفتــاح انتصــار 
أجــل  مــن  بنضالهــم  الســورية.  الثــورة 
مطالبتهــم بالعدالــة، والحريــة والقضــاء علــى 
الجــوع وظلــم هــذا النظــام الرأســمالي الفاســد، 
وبالنــزول إلــى الشــارع لوقــف مذبحــة األســد 
ســيحققون وحــدة كل العمــال المضطهديــن 

ضــد عدوهــم المشــترك.

علىشــعوب  ألقتبثقلهــا  التــي  البربريــة  إن 
مــن  تســتحق  األوســط  والشــرق  المغــرب 
يقرعواطبــول  أن  العالــم  فــي  المضطهديــن 
ــي  ــة لك ــوت اإلمبريالي ــب أن تم ــرب. يج الح

اإلنســانية! والحضــارة  العمــال  يحيــا 

تعيش الثورة السورية!
آخر خنادق الثورة ال تستسلم!

ــن  ــورة المرابطي ــود الث ــم الشــهداء وجن تكري
الذيــن يناضلــون مــن أجــل الخبــز والحريــة!

أبو معاذ
صحيفة حقيقة المقهورين

الكتاب

2014-2013

سوريا تحت النار 

من االفتتاحية رودولف كليمينت

النازحني يف سوريا
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فــي 27 كانــون الثانــي/ ينايــر، وقــع الرئيــس 
يُمنــع  قــراراً  ترمــب  الجديــد  األمريكــي 
إلــى  ســورّي  الجــئ  أي  دخــول  بموجبــه 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة. لــم يكتــف بذلــك 
ــع أيضــاً دخــول أي شــخص  ــادى ومن ــل تم ب
ــة مســلمة(  ــد مســلم )أو ذي أغلبي ــادم مــن بل ق
ــة  ــة باإلضاف ــات المتحــدة األمريكي ــى الوالي إل
إلــى أنــه جعــل مــن الممكــن ســحب الجنســية 
واإلقامــة مــن أي شــخص يحمــل جنســية بلــد 

ــلم. مس

ماســتريخت  أوروبــا  مــن  ترمــب  تعلّــم 
ــها   ــة نفس ــت بالطريق ــي عامل ــة الت اإلمبريالي
أراضيهــا  إلــى  وصلــوا  الذيــن  الاجئيــن 
األوروبــي  االتحــاد  كان  األلــوف.  بمئــات 
ــن  ــع وصــول الالجئي ــدوده ومن ــق ح ــن أغل م
الشــرطة  فجنــد جهــاز  األمــر،  بــادئ  فــي 
وطــرد  الحــدود  لحراســة  المخصــص 
الالجئيــن )الفرونتكــس(، كان اآلالف منهــم 
يموتــون غرقــاً فــي المتوســط. أمــا الالجئــون 
الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى أوروبــا 
فقــد وضعوهــم فــي مراكــز احتجــاز وفــي 
بترحيلهــم.  بــدؤوا  اعتقــال.  معســكرات 
تركوهــم فــي العراءبيــن الثلــوج دون معطــف 

طعــام.  ودون 

القــوى العظمــى اإلمبرياليــة التــي أيدت األســد 
ــي  ــريكاته ف ــت ش ــذر، وكان ــه الق ــوم بعمل ليق
اإلبــادة الجماعيــة الســورية تغلــق فيمــا بعــد 
ــا  ــون. وعندم ــن يموت ــدع الاجئي ــا لت حدوده
يتمكنــون مــن الوصــول، تاحقهــم وتضعهــم 

فــي معســكرات االعتقــال.

أمــام إغــاق الحــدود و الماحقــة يعــود ترمب 
ليســتعمل »حجــة داعــش األفضــل«. ومــن 
ــة  ــث الصحاف ــة تب ــا اإلمبريالي ــع وكاالته جمي
رهــاب اإلســالم )اإلســالموفوبيا( الــذي يــردده 
ــي شــرائح  ــاوات ف اليســار اإلصالحــي كالببغ
الطبقــة العاملــة العليــا والبرجوازيــة الصغيــرة 
فــي البــالد اإلمبرياليــة. إن ذلــك يمنــح ترمــب 
القاعــدة االجتماعيــة ليمضــي قدمــاً بإجراءاتــه.

المتحــدة  الواليــات  فــي  ذلــك  يحــدث  لــم 
ــات  ــن الهجم ــلة م ــا سلس ــذت فرنس ــط. نف فق
الذاتيــة فــي 13 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
و«اإلرهــاب  داعــش  واتهمــت   2015
ــة  ــروا حمل ــد نش ــرف«. وق ــامي المتط اإلس
اإلســاموفوبيا هــذه فــي الصحافــة كلهــا وكان 
الحملــة.  لتلــك  اإلصاحــي صــدًى  اليســار 
كانــت هــذه بدايــة رد الفعــل ضــد الاجئيــن في 
ــون  ــدؤوا يعزل ــه. ب ــي بأكمل ــاد األوروب االتح
الطبقــة العاملــة علــى شــاطئي المتوســط وكان 
ــن بإغــالق الحــدودأوالً  ــى الالجئي الهجــوم عل
، ثــم بحــرق حقولهم،وتركهــم فــي العــراء 
ليموتــوا مــن البــرد تحــت الثلــوج، واحتجازهم 
مــا  ترحيلهــم.  و  اعتقــال  معســكرات  فــي 
إن أنهــوا هجومهــم علــى الالجئيــن راحــوا 
مــن  الفرنســية  العاملــة  الطبقــة  يجــردون 
منجزاتهــا التاريخيــة مثــل يــوم العمــل المؤلــف 

مــن 35 ســاعة أســبوعياً.

يســير ترمــب اليــوم علــى منــوال اإلتحــاد 
األوروبــي الــذي يعاتبــه بتهكــم، فــي حيــن أنــه 

يحتجــز الالجئيــن وراء األســالك الشــائكة كمــا 
فــي عهــد النازييــن.

كفــى! نطالــب بفتــح الحــدود! وبمنــح جميــع 
ــن أوراقــاً وحقوقــاً كاملــة للحصــول  الاجئي
ســكن  علــى  والحصــول  الجنســية!  علــى 
وعمــل مناســبين ورواتــب تعــادل رواتــب 
تكاليــف  يغطــي  األوروبييــن،  العامليــن 

 ! معيشــتهم

ــوا  ــا ُعزل ــن عندم ــوال لالجئي ــاءت أح ــد س لق
عــن الطبقــة العاملــة األوروبيــة، كمــا ســاءت 
يجــب  أيضــاً.  األوروبييــن  أحوااللعامليــن 
ــة  ــات العمالي ــات والمنظم ــع النقاب ــى جمي عل
أن تضــم الاجئيــن وتقبلهــم كأعضــاء شــرف 
لديهــا! ضــد رهــاب اإلســام ... طبقــة عاملــة 
القــوى  واحــد،  عــدو  واحــدة!  مضطهــدة 

اإلمبرياليــة! 

كارلوس منزر
مساهمة منه لجريدة حقيقة المقهورين

2017/2/6

يستند ترمب من جديد على اإلسالموفوبياو »حجة داعش األفضل«

تعلّم ترمب من االتحاد األوروبي كيفية إغاق الحدود في 
وجه الاجئين السورين والباد ذات األغلبية المسلمة

الالجئني يف اوروبا تحت الثلج
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بــدأوا اشــتبكات قويــة يف محافظــة إدلــب بــن الفصائــل 
مــن الجيــش الحــر و جبهــة النــرة مــن أجــل الســيطرة 

عــى األرض.
ــان يف  ــن وأردوغ ــار وبوت ــن بش ــي م ــع ممث ــع م تجم
كازاخســتان، الجــراالت مــن الجيــش الســوري الحــر 
تأخــذ جهــدا كبــرا ليكــون - جنبــا إىل جنــب مــع 
الجــراالت الفاشــية األســد - التحــول التــي تفرضهــا ســام 
املقابــر للشــعب الســوري. ويســعى رجــال االعــال  مــن 
النــرة لدخــول نفســها. والنتيجــة هــي حــرب بــن 
األشــقاء مــن القــوات التــي تواجــه بشــار القاتــل .هــذه 
هــي مأســاة للثــورة الســورية، أي مــا يعــادل أو مــا هــو 

ــب. ــقوط حل ــة س ــن ضخام ــوأ م أس

إذا أصبــح مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن للحفــاظ عــى 
أعالهــا، والجــراالت الربجوازيــة الجيــش الحــر و النــرة 
ــادل  أفرجــت عــن حلــب مــن قــوات النظــام. واآلن، لتب
أدت فتــات املؤمتــر اســتانا اىل املواجهــة القاســية وأخــوة 

بــن قــوات الثــوار.

ــي أدت إىل هزميــة  ــب، الت ــن إدل العــال واملظلومــن م
مدويــة بشــار يف خــان تومــان تنزيــل عــى الشــوارع مــن 
ــار يف  ــة بش ــالح لهزمي ــكاء الس ــق يف الب ــة واملناط املدين

ــب! دمشــق وارجــاع يف حل

ــب.  ــن حل ــار ع ــر الحص ــا ك ــى عندم ــالح! اختف يف س
ــي ســقوط  ــات اللت ــك فت واآلن اســتخدام للخــالف أولئ

ــتان... ــر كازاخس ــدة املؤمت ــن املائ م

ــك  ــن عمل ــاع ع ــدي يدف ــر الل ــرال الليون ــص! الج خل
ــة! ــن املقاوم ــل م ارح

ــم  ــوا حتفه ــن لق ــن الذي ــورة إىل الشــعب... الملظلوم الث
ــة! ــز والحري لهــا، مــن أجــل الخب

لللجــان تنســيقية مــن للعــال والالجئــني 
والثــوار!

ــي  ــر الت ــش الســوري الح الجــراالت يف الجي
ــار  ــورة لبش ــليم الث ــتان لتس ــت كازاخس كان

ــان! ــني وأردوغ ــب، بوت الكل

ــخص  ــكل 10000 ش ــن 1 ل ــي م ــر وطن مؤمت
وامليليشــيات  الاجئــن،  مخيــات  مــن 

الفقــراء! والفاحــن  والعــال 

الســورية  ملقاومــة  الوطنيــة  الجمعيــة 
ــادة الجاعيــة  لتنســيق الحــرب وهزميــة اإلب

األســد!

ارحــل مــن ســوريا النيتــو وتركيــا وروســيا وحكومــة 
مجرمــي الحــرب األســد!

كل االقتصاد واملوارد الالزمة لكسب الحرب!
ــيطرة  ــت س ــوك تح ــاج والبن ــع اإلنت ــع جمي ــب وض يج
ــب فصــل الشــتاء  ــن الصع ــة الجــوع، م ــال ملكافح الع

ــوري! ــاد الث ــتئناف املض ــر واس ــليح الجاه ولتس

العدو يف دمشق!

ــع،  ــع ضــد الجمي ــل الجمي ــي واضحــة: إذا قت خطــة يان
ــى كل يشء! ــم ع ــد حصوله ــك بع وذل

ــق،  ــس إىل دمش ــن تون ــورات م ــادة الث ــث إب ــك بح لذل
ــوى تســعى  ــام 2011. والق ــذ ع ــا من ــن أجله وضعــت م
ــي قــد خرجــوا  ــة الت إىل إعــادة تشــكيل األجهــزة الرقابي
مــن نضــال الجاهــر يف الــرق األوســط للــرب، والتــي 
وضعــت موضــع تســاؤل قــوة امربياليــة يف املنطقــة. هــذا 
هــو الريــرة »خطــة ســام« الواليــات املتحــدة وروســيا 

وتركيــا.

ــد  ــني ق ــال والفالح ــن الع ــة م ــوريا الثوري ــط يف س فق
ردع الهمجيــة تعميــق، االنتصــار ضــد الكلــب بشــار يف 

ــب ودمشــق. حل

ــوا  ــن ذبح ــة الذي ــر القتل ــد تظه ــل تع ــاب ويعم الحج
ــن  ــك الذي ــف أولئ ــا كش ــن أيض ــوري، ولك ــعب الس الش

ــورة. ــل الث ــن داخ ــهداء م ــاء الش ــوا دم قدم

أسوأ عدو هو يف الداخل. هو من برة عن املعرفة.

االشرتاكيون الثوريون السوري يدعو إىل:

1- ذهبــت جميــع الجــراالت مــن الفصائــل الجيــش 
الســوري الحــر إىل كازاخســتان لتكــون مجهولــة وتســليحا 
مــن الخيانــة العظمــى ضــد الثــورة الســورية وشــهدائها.

2- وقــف جميــع األعــال العدائيــة بــن جميــع الفصائــل 
التــي تواجــه الكلــب بشــار

ــاول  ــوري لتن ــاد الس ــلحة واالقتص ــع األس ــز جمي 3- تركي
الطعــام والرتفيــه لجميــع النــاس تحــت ســيطرة املجلــس 
ــعب  ــارش الش ــرتاع املب ــب باالق ــوري ينتخ ــي الس الوطن

ــوار ــن والث والاجئ

4- خــارج مــن ســوريا تركيــا والنيتــو وروســيا والواليــات 
املتحــدة واملرتزقــة مــن إيــران!

5- كل التضامن مع سوريا الثورية.

مــن القاتــل واإلبــادة الجاعيــة بشــار ... وجــراالت مــن 
الجيــش الســوري الحــر و آل النــرة الــذي ألقــى الثــورة 

السورية!
الثورة هي املظلومني، هو أدناه. للعودة إىل يديك!

ال للمتمردين يطلق النار عىل أخيه، أبدا!
األسلحة هي لهزمية األسد!

أبو معاذ

والغرض من االشتباكات بني كتائب الجيش السوري الحر والفتح الشام 

)سباق جبهة النرة( يف إدلب

24 يناير 2017

متثيل االشتباكات بني الجيش السوري الحر وجبهة النرة يف ادلب
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سقطت حلب عاصمة المقاومة

ــه  ــن وحــزب الل ــه بوت ــة بشــار و حلفائ ــوات مرتزق إن ق
ــوا  ــردة. قصف ــا املتم ــروا حلبن ــن دم ــه اإليراني ــات الل وآي
جميــع املنــازل واملشــايف ومحطــات امليــاه والكهربــاء بعــد 
أشــهر مــن حصارنــا، وذلــك بالرباميــل املتفجــرة والقنابــل 
العنقوديــة وغــاز الكلــور والصواريــخ، ويف النهايــة دمــروا 
جميــع األبنيــة والبيــوت التــي كنــا نعيــش فيهــا وذبحــوا 
ــال  ــن الرج ــم م ــروا عليه ــن ع ــال وكل م ــاء واألطف النس
وأجربونــا عــى مغــادرة منازلنــا وبعــد ذلــك دخلــوا 

ونهبوهــا.

ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــية، ترك ــوى الفاش ــذه الق وإىل ه
األجــواء لــي تدمــر ماتشــاء بــدون عقاب.  لقــد قامــت 
ــزوات  ــائر الهجــات والغ ــات املتحــدة بتنســيق س الوالي

ــدأ  ــن ب ــن ح ــي بوت ــرج ليحي ــا خ ــى أوبام ــا، وحت بينه
بقصــف ســوريا منــذ حــوايل الســنة ونصــف الســنة. 
ــه يف الواقــع  ــه يســاعد الشــعب الســوري ولكن وقــال بأنَّ
ــاً اإلبــادة  ــزا مع ــي ينج ــن ل ــد وبوت ــاعد إال األس مل يس
ــوط  ــذر املن ــان بالعمــل الق ــا يقوم ــة ألنهــا كان الجاعي

بهــا.

إننــا نحــن املضطهديــن واملتمرديــن يف حلــب النستســلم 
ولدينــا روح القتــال والســالح.

ــاط  ــلَِّمت تســلياً إىل ضب ــا ُس ــب ألنه ــد ســقطت حل لق
الربجوازيــون  الســنة  األعــال  رجــال  َســلَّمها  بشــار. 
الذيــن يقــودون الجيــش الســوري الحــر والنــرة بأوامــر 

ــا. مــن تركي

فحلــب املحــارصة واألســد عــى أبوابهــا قــاَم ضبــاط 
الجيــش الحــر يدعــون إىل الذهــاب مــع الجيــش الــرتيك 
ــاب، حيــث كانــت  إىل خــارج حلــب، إىل الشــال، إىل الب
ــش( يف  ــدَّ داع ــرب ض ــي )الح ــة ه ــٌة صامت ــُل مرسحي مُتَثَّ

ــرات«. ــمَّى »درُع الف ــٍة تَُس حمل

ــن  ــن املقاتل ــة م ــن إرادِة اآلالف املَُؤلَّف ــم م ــى الرغ فع
الســورين، وضــدَّ إرادتهــم التــي تهــدف إىل هزميــة بشــار 
ودحــره مــن تلــك الجبهــة َوضعتهــم مبــارشًة تحــت 
إمــرة أردوغــان الــذي مل يكــن يرغــب يف دحــر بشــار أو 
ــك الجــراالت  ــداً. إنَّ أولئ مســاعدة الشــعب الســوري أب

    و قامت قوات اإلبادة التابعة للكلب بشار وبوتن 
بذبح شعب حلب با رحمة.

    وسلم جراالت الجيش السوري الحر وجبهة النرة 
املدينة علناً.

    وتركت الواليات املتحدة املنطقة واملجال الجوي 
السوري مفتوحاً ليقوم األسد وبوتن وصواريخها 

وقنابلها وبراميلها املتفجرة بتدمر املدن السورية 
وحلب بشكل خاص.

      وقام اليسار اإلصاحي بعزل الجاهر السورية 

عن الطبقة العاملة العاملية. وكانت رصخته »إن العدو 
هو داعش« يف حن أن األسد وقوات املرتزقة التابعة له 

وبقيادة بوتن وأوباما سحقت ثورة العال والفاحن 
البطولية التي انطلقت يف 2012/2011.

بعد املحرقة يتفق الجميع اآلن عىل فرض »سالم املقابار«

يسقط امليثاق بني أمركا وروسيا وتركيا!

سوريا

بدا واضحاً يف هزمية حلب الكذب والنذالة بأن حرباً بن الواليات املتحدة و روسيا تدور يف سوريا.
فعندمــا انتهيــا مــن القضــاء عــى آخــر مضطهــٍد يف حلــب أو إبعــاده ، أعلــن إردوغــان وبوتــن بأوامــر مــن أوبامــا عــن عقــد اجتــاع كازاخســتان 

لضــان »وقــف إطــاق النــار« و »االنتقــال الدميقراطــي« يف ســوريا

حلب مل تستسلم، حلب سلمت تسلياً!

اإلخالء من حلب
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وطبقــة الضبــاط املأجوريــن والخاضعــن يف اســطنبول 
ــحبوا كلَّ ســاحهم وعنارصهــم وعتادهــم مــن  وقطــر َس
حلــب. َوهــم الذيــن ســلَّمونا مــن داخــل املدينــة نفســها. 
وقالــوا إنَّ مــن ال يتبعهــم يبقــى بــا يشء. رأينــا كثــراً ِمــَن 
ــاً،  ــزون غضب ــة يتمي ــاركناهم يف املعرك ــن ش ــوة الذي اإلخ
ذلــك إنَّ أولئــك املقاتلــن يف الجيــش الحــر كانــوا ينشــدون 
ــوا حياتهــم  ــا ضــد بشــار وقدم كــا ننشــد انتصــار ثورتن
ــة  ــر ضحيَّ ــش الح ــن الجي ــن م ــاك مقاتل ــك. كان هن لذل
لألكاذيــب واالبتــزاز ممــن ذهبــوا يف اللحظــات األوىل مــع 
أولئــك الجــراالت ولكنهــم بعــد أيــام قليلــة أدركــوا أنهــم 

ــادوا إىل حلــب. ــوا وع خدع

ولذلــك فــإنَّ الربجوازيــة الســنيَّة تركــت حفنــة مــن 
جراالتهــا الحتــواء الذيــن رفضــوا التخــي عــن املعركــة أو 
الذيــن اســتعادوا حلــب. أولئــك الجــراالت ظلــوا كذئــاب 
ــإدارة صفقــة  ــوا يقومــوَن ب ــوَس الحمــان كان يلبســوَن لب
االنتقــال مــع جــراالت األســد يف حــن كان أردوغــان 
ــب  ــايئ لحل ــقوط النه ــون الس ــكان ينظم ــن واألمري وبوت
ومــن ثــمَّ تســليمها. كان ممثلــوا الربجوازيــة الســنيَّة 
فــرق  إىل  األخــرة  اللحظــة  يف  انتقلــوا  الذيــن  ُهــم 
أولئــَك  الجاهــر،  عــى  ثورة 2013/2011 للســيطرة 
الذيــن ســلَّموا اآلن يــداً بيــد مفتــاَح معســكر العتــاد 
والســاح الــذي تــمَّ الحصــول عليــه بتحطيــم جيــش األســد 
واآلن مــع األســف الشــديد فــإنَّ جــراالت الربجوازيــة 
الســنية قــد انتقلــوا إىل الجاعــة أو األصــح عــادوا إىل 
حيــث كانــوا دامئــاً ، إىل تلــك الطبقــة مــن الضبــاط أعــداء 

الثــورة يف الجيــش الســوري.

ذلــك كان دور تركيــا و قطــر وأيضــاً بقيــادة الواليــات 
املتحــدة: يتظاهــرون بأنهــم يدعمــون املقاومــة إخضــاع 
مقاتليهــا لتســليمها فيــا بعــد مــن الداخــل والوصــول إىل 
ــوأ  ــة. إن أس ــه املرتزق ــد وجيوش ــع األس ــزي م ــاق مخ اتف
ــا املقاتلــن  ــا املوجهــة إىل جميــع رفاقن ــا وإنذاراتن توقعاتن
ــد تحققت  عــى نحــو مفجــع. واملســتَغلن يف ســورية ق

و بينــا كان أحــرار الشــام هــم أيضــاً ينصاعــون وراء تركيــا 
ــاً  ــوا طرف ــون أن يكون ــرات« ويرفض ــا »درع الف يف عمليته
يف املعركــة مــن أجــل كــرس حصــار حلــب يف وقــت كانــت 
قــوات بشــار عــى األبــواب، فــإن جبهــة النــرة )املســاة 
ــب.  ــة يف حل ــادر الجبه ــام( مل تغ ــح الش ــة فت ــوم جبه الي
ويف اللحظــة التــي كان جــراالت الجيــش الحــر يغــادرون 
املدينــة فضحوهــم. وبهــذه الطريقــة فقــد حصلــوا عــى 
ــن  ــر م ــل الكث ــب. قات ــي حل ــن مقات ــم ب ــوذ العظي النف
ــا الصادقــن الثوريــن تحــت راياتهــم ألنهــم كانــوا  إخوانن
ينظــرون إليهــم عــى أنهــم املنظمــة التــي كانــت يف خــط 

املواجهــة ضــد بشــار يف حلــب.

ولكــن فيــا بعــد رأينــا أبــا محمــد الجــوالين )قائــد جبهــة 
النــرة( و مجلســه مجتمعــن يف »قاعــة العمليــات« يعلن 
عــن »الخطــة لتحريــر كامــل حلــب«. مــن هنــا اســتخدموا 
نفوذهــم ليقولــوا إنهــم سيمســكون بزمــام األمــور. بعــد 
ــل رصحــوا »أن فــك الحصــار غــر ممكــن«، يف  ــام بقلي أي
حــن كان أفضــل مقاتلينــا يواصلــون الذهــاب إىل الجبهــة 
ــوا  ــر كامــل حلــب » وقــد ترك ــوا مــن أجــل »تحري ليقاتل
مــن قبــل جــراالت جبهــة النــرة هــذه املــرة يواجهــوان 
مصرهــم لوحدهــم وبــدون ســاح تحــت رحمــة قــوات 
ــا  ــن أفضــل مقاتلين ــد م ــوات الروســية. العدي بشــار والق

ســقطوا يف تلــك املواجهــات.

انســحب جــراالت جبهــة النــرة إىل إدلــب . قالــوا إنهــم 
إن فعلــوا ذلــك فــإن طائــرات بشــار والطائــرات الروســية 
ــذي  ــد ال ــيء الوحي ســيتوقفون عــن القصــف. ولكــن ال
كانــوا يريدونــه هــو أخــذ أســلحتهم بينــا كانــت مرتزقــة 
بشــار وبوتــن وخامنئــي و نــر اللــه تتقــدم أكــر فأكــر.

عندمــا متكنــت هــذه القــوات املرتزقــة مــن اخــرتاق 
املنطقــة املحــارصة فــإن الشــعور الــذي انتابنــا نحــن الذين 
كنــا نواجــه بشــار ســواء مــن الجيــش الحــر أو مــن النــرة 
أو مــن ميليشــيات مســتقلة أو مــن النــاس الثائريــن هــو 
الخــروج مــن تحــت الدمــار للقتــال والســر كلنــا جميعــاً 
ــك  ــب. لذل ــقوط حل ــع س ــردة ملن ــق املتم ــن كل املناط م
أعلــن جــراالت الجيــش الحــر والنــرة رســمياً بحــراً وبــراً 
ومســتعينن بوثائــق موقعــة مــزورة أنهــم سيشــكلون 
ــك  ــن كل ذل ــا«. ولك ــاع عن ــد »للدف ــب املوح ــش حل جي
كان عبــارة عــن كذبــة كبــرة بغيــة االنتهــاء مــن تســليم 
ــون  ــذي ينتم ــق اآلخــر ال ــوا هــم بالفري ــة وليلتحق املدين
ــذي  ــد« ال ــب الواح ــش حل ــد »جي ــاً. إن توحي ــه أص إلي
أعلــن عنــه رســمياً جــراالت الربجوازيــة الســنية هــو 
ــا- و  ــر تركي ــت أوام ــر -تح ــش الح ــاط الجي ــد ضب توحي

ضبــاط األســد.

إن هــذا التنديــد ال نطلقــه نحــن فقــط وإمنــا يســمع عنــه 
ــات  ــتاء يف مخي ــا الش ــي جمده ــم الت ــش يف الخي و يناق
الاجئــن. حتــى أن أبــو عبــدو الــذي عــن قائــداً لجيــش 
ــن  ــاً األخــرة م ــة عــر يوم ــب املوحــد خــال األربع حل
ــك.  ــرتف بذل ــد اع ــردة ق ــب املتم ــاء حل ــة يف أحي املقاوم
وذكــر أن »مؤامــرة دوليــة« أســقطت حلــب. مــاذا كانــت 
هــذه »املؤامــرة الدوليــة«؟ أن تركيــا و قطــر ســحبت 
جميــع عنارصهــا مــن حلــب ونقلتهــم بعيــداً مــا ســمح 

بســقوط حلــب.

حلــب  وســكان  أســابيع  منــذ  بجديــد.  هــذا  ليــس 
واملتحدثــن باســمهم يقولــون لنــا، وقــد كان بامكاننــا 
التأكــد مــن ذلــك، »ال تصدقــوا شــيئاً مــا يقولــه الجيــش 

ــذب«. ــو ك ــم ه ــن كفاحه ــون ع ــا يقول ــكل م ــر ف الح

يجب قول الحقيقة : حلب ذبحت عىل أيدي 
األسد وبوتني معاً، وسلَّمها من الداخل تركيا 
وجراالت الجيش الحر الفاسدون والنرة.

إن كثــراً مــن دمــاء األبطــال املقاتلــني روت أرض ســوريا 
ــال  ــن أن رج ــكوت ع ــت و الس ــن الصم ــة. ال ميك الثوري
ــة الســنية، مبســاعدة رجــال كهنوتهــم  أعــال البورجوازي
، ورجــال ميلكــون املايــن ويلبســون لبــوس »املعارضــة« 
كانوا يخافــون جــداً مــن جاهــر العــال والفالحــني 
املســلحني أكــر مــن خوفهــم مــن جــراالت بشــار وهــم 
كــا كانــوا ومازالــوا يحافظــون حتــى اآلن يف خضــم 
الحــرب األهليــة عــىل عالقــات تجاريــة ضخمــة وخفيــة 
ــاه  ــون مبي ــم يتحكم ــو أنه ــك ه ــى ذل ــاٌل ع معهم. ومث
دمشــق مــن الغوطــة، وتصديــر البــرتول و البضائــع مــن 
املناطــق املتمــردة إىل تركيــا، وتنقــل الــدوالرات بواســطة 
األســد  يرســل  حيــث  املركــزي  املــرف  إىل  الصيارفــة 
ــة يف  ــات التجاري ــذ الصفق ــم لتنفي ــرات الســورية إليه الل

ــوري. ــي الس ــوق الداخ الس

ــوس  ــن يلبســون لب ــني الذي إنَّ الجــراالت أصحــاب املالي
ــن  ــار م ــع بش ــركة م ــات مش ــم عالق ــني« لديه »املعارض
ــر  ــاً أك ــا مع ــي يعقدانه ــة الت ــات التجاري ــالل الصفق خ
مــن عالقاتهــم بالجاهــر الســورية وبالنضــال مــن أجــل 
الحرية. وهــم ليــس لهــم وطــن وال رايــة، وإمنــا صفقاتهــم 

ــا. التــي يدافعــون عنه

إنَّ مــا يَجمــُع املضطهديــن معــاً كائنــة مــا كانــت الجهــة 
ــن  ــا نح ــن أن يرون ــوف م ــو الخ ــا ه ــون إليه ــي ينتم الت
كثــر  ويف  مســلحن،  الجائعــن،  الفاحــن  و  العــال 
ــا  ــي تركته ــوت الت ــا البي ــع أرسن ــل م ــاالت نحت ــن الح م
ــورة.  ــوا مــن الث األوليغارشــيا ورجــال األعــال، حــن هرب
ــل  ــا قناب رته ــي دمَّ ــا الت ــم يف أحيائه ــد منه ــش أح ال يعي
مخيــات  يف  اليــوم  يعيــش  منهــم  أحــد  وال  األســد 
ــاردة. يف  ــام بعضهــا بهــا ثلــوج الشــتاء الب الاجئــن يف خي

أردوغان وبوتني
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خيامنــا نتقاســم القليــل مــن الطعــام الــذي نتمكــن مــن 
ــه. ــول علي الحص

إنَّهــم يخافــون ألنهــم يعرفــون أننــا إذا مــا امتلكنــا 
ــوا  ــم عزل ــك فإنه ــز. ولذل ــى الخب ــتولينا ع ــاح الس الس
اللجــان التنســيقية و حلُّوهــا، واملنظــات ذات الســلطات 
املزدوجــة للشــعب والجنــود الواســعة ، وفرضــوا بالســاح 

ــم. ــش أحزابه ــال الســيطرة عــى جي وبامل

إنهــم يتآمــرون منــذ ســنوات يف مؤمتــرات جنيــف، وهــم 
يبحثــون عــن نتيجــة حاســمة تكــون فيهــا ســورية ذبيحــة 
ــوى  ــع الق ــه م ــمون مبوجب ــاق يتقاس ــًة واتف ــورًة نازف وث
االمربياليــة والــركاء االقليميــن، الغنيمــة، أي ســورية 

املســتعَمرَة.

ــد  ــا واألس ــن وأوبام ــن بوت ــف ب ــاق جني ــو اتف ــذا ه ه
لســحق  اتفــاق   ، الســعودية  مــن  ورشكائهــا  تركيــا  و 
ــراالت  ــاعدة ج ــارج. و مبس ــن الخ ــن م ــورة املضطهدي ث
البورجوازيــة »املعارضــن« وتســليمها مــن الداخــل، هــذا 
ــا  ــل يف درع ــن قب ــوه م ــا فعل ــب، ك ــوه يف حل ــا فعل م
وحمــص و داريــا، ومعظــم املــدن املتمــرِّدة الســورية 
التــي اســتطعنا أن نســتويل عليهــا يف الســنوات األوىل 

ــورة. للث

وجبهــة  الحــر  والجيــش  األســد  جــراالت  فــإنَّ  واآلن 
النــرة يناقشــون وقفــاً إلطــاق النــار، يتلــوه محادثــات 
يف مؤمتــر كازخســتان، بدعــوة مــن روســيا و تركيــا، لقــد 
عانــت الثــورة مــن رضبــٍة ُمميتــٍة بســقوط حلــب، آخــر 
معاقــل الثــوار. واآلن يناقشــون »ســامهم« يف مؤمتــر 
كازخســتان بــن الواليــات املتحــدة وســفاحيها يف روســيا 
البيضــاء وتركيــا، وغرهــا مــن قــوى امربياليــة يتقاســمون 
صفقــات ســوريا النازفــة دمــاً. لقــد بــدأ االنتقــال ، وهــم 

يناقشــون مــا تَبَقــى لــكل منهــم.

ســورية ستقســم، وهــم ســيحاولون ذبحنــا واســتعبادنا يف 
معســكرات اعتقــال، هــذا هــو ســامهم: ســام املقابــر.

إن املضطهديــن وبطانتهــم مــن الربجوازيــن تجــار النفــط 
ــم  ــون أيديه ــكو يفرك ــذال موس ــان، وأن ــاب أردوغ أصح
ــاء أنبــوب النفــط تِركيــش ســرتيم الــذي ســيمر مــن  لبن
ــران  ــراق وإي ــورية والع ــط س ــل نف ــو يحم ــيبريا وه س
األبيــض  البحــر  إىل  هنــاك  ومــن  تركيــا  إىل  متوجهــاً 
املتوســط وأوروبا. وأثنــاء ذلــك ، نحــن املايــن املبعديــن 
يف معســكر االعتقــاالت ... عبيــد ... نتعــرض لثلــج الشــتاء 

ــرده أو حــر الصيــف الشــديد. وب

نحــن الذيــن نقاتــل و نفقــد حياتنــا يف هــذه الثــورة 
البطلــة ال نقبــل االجتاعــات وال املعاهــدات التــي تجــري 
وراء ظهــر الشــعب وال ســام املقابــر ســام أوباما-بوتــن-

إردوغان!

الثــورة صنعناهــا نحــن الفقــراء واملضطهــدون وقــد 
الطغــاة!  وســحقوها  ســلموها 

الثــورة مل تنتــه هنــا ...إنهــا بدايــة مقاومــة العــال 
تُســلّم! ال  األســلحة  والفالحــني. 

النضــال هــو مــن أجــل الخبــز والحــل هــو نــزع ملكيــة 
ــار وكل  ــيني والتج ــرب و السياس ــياد الح ــني وأس املرفي

أوالئــك الذيــن يف األعــوام الخمــس األخــرة مــن البــؤس 
ــد  ــا ودمنا.  هنا يوج ــرق جبينن ــاب ع ــىل حس ــوا ع اغتن
ــورة والجاهــر املضطهــدة  املــال واألرصــدة لتمويــل الث
قطــر  وبرجوازيــات  إردوغــان  فــإن  وإال  واملناضلــة! 
والعربيــة الســعودية ســتلجأ بـــ »مســاعدتها« إىل االبتــزاز 
لتفــرض سياســتها املتمثلــة بتســليم الثــورة وتقســيم 

ــن. ــات األســد وبوت األعــال مــع عصاب

ــلطة  ــي س ــا ه ــرف به ــي نع ــدة الت ــلطة الوحي إن الس
لجــان التنســيق والتنظيــم الــذايت لألغلبيــة العظمــى مــن 
الشــعب املظلــوم الــذي ال يســمح مبثــل هــذه الخيانــة 
ــاً مــع  ــه. مــن أراد أن يســاهم وأن يكــون متضامن لثورت
الثــورة الســورية فليقــدم مــا يريــد إىل لجــان التنســيق 
ــب أن  ــردة. يج ــة متم ــة و محافظ ــة وضيع يف كل مدين
ــز فــرق املقاتلــني ضــد  تكــون اللجــان مــن تنســق وترك
ــع انقســام قــوات  األســد. هذا هــو الضــان الوحيد لِمن
ــتخدام أيَّ  ــد اس ــاول أح ــك وأال يح ــن ذل ــر م ــوار أك الث

ــا و شــعبنا. ــٍل ليســلَِّم ثورتن ُمَقات

يجــب أن تكــون الخطــوة األوىل : الجــرال الــذي يذهــب 
إىل مؤمتــر كازخســتان هــو جــرال تــمَّ طــرده مــن 
املقاومــة !. إنهــم يأتــون ليفرضــوا علينــا ســامهم ، ســام 

ــا ! ــم ال ميثلونن ــر. فه املقاب

محاكــم العــال ، الجنــود املرابطــون والفالحــون الفقــراء 
ــن  ــني الذي ــراالت الربجوازي ــوا كل الج ــوا ويعاقب ليحاكم

ســلموا حلــب !

رجــال الديــن الســنَّة املعنيــون لهــذه الربجوازيَّــة الخائنــة 
تقاليدنــا  و  ومعتقداتنــا  الحســنة  نوايانــا  يســتغلون 
الثقافيــة ليــربروا االستســام. يف ســوريا ثــورٌة ونحــن 
الفقــراء و املــردون مــن ال منلــك شــيئاً وال حتــى لــراء 
الخبــز نحــن صنعنــا الثــورة ، ال نستســلم ولــن نستســلم 
ــم  ــؤون جيوبه ــن ميل ــك الذي ــد أولئ ــاوم ض ــنبقى نق وس
بالــدوالرات ويرسقــون بيوتنــا وممتلكاتنــا كغنائــم حــرب.

اخرجوا أيها الخونة من سلمتم الثورة!

الثــورة الســورية مل تُهــزم. مــا زال واحــد منــا عــىل قيــد 
الحيــاة فالثــورة لــن متــوت أبــداً.

من مجموعة سفيان الليث نرح:

ــنية  ــة الس ــل الربجوازي ــن قب ــب م ــلّمت حل ــد ُس 1. لق
بــكل أطيافها علانيــة ودينيــة يف اتفــاق مخــزي مــع 
األســد وروســيا وتركيــا. لقــد أخفــوا مئــات الدبابــات 
وآالف الصواريــخ وقطــع مــن ســاح املدفعيــة التــي 
ســلمت اآلن إىل جيــش مرتزقــة األســد. وكــا نــدد شــعب 
ــعرات  ــو واملتش ــخ أرض – ج ــوا صواري ــد باع ــب فق حل
الحراريــة التــي كنــا نحتاجهــا الســقاط الطائــرات، أخفــوا 
ــة  ــا تحــت رحم ــادروا وتركون ــم وغ ــم يف جيوبه دوالراته
القصــف الجــوي. وكانــوا يقومــون بــكل ذلــك وهــم 
ــة. ــادة الرتكي ــت القي ــاب تح ــب والب ــحبون إىل إدل ينس

2. جــراالت األســد والجيــش الســوري الحــر وجبهــة 
النــرة يعرفــون بعضهــم. كلهــم رجــال أعــال و لديهــم 
ــش  ــل املشــركة. من حواجــز التفتي ــن العوام ــد م العدي
ــا  ــا كن ــات بين ــد الصفق ــار وعق ــهم لاتج ــوا أنفس كرس
نحــن نقاتــل ومنــوت مــن أجــل الخبــز والحريــة. لذلــك 
ــن تنتــر إال إذا ترأســناها نحــن العــال  ــورة ل ــإن الث ف
والفاحــن والجنــود البســطاء مــن كنــا حقــاً نقاتــل 
التفــاوض  إىل  نســعى  وال  نســع  ومل  بشــار  الســقاط 
معه. نحن   نقاتــل دون كلــل مــن أجــل لجــان التنســيق 
التــي تعمــل بدميقراطيــة مبــارشة ولهــذا الســبب أرادت 

ــا. ــة أن تفككه ــراالت الربجوازي ــوش الج ــزاب جي أح

3. إخوتنــا مــن الشــعب الكــردي املضطهــد ســلموا مــن 
قبــل حــزب العــال الكردســتاين  ووحــدات حايــة 
الشــعب، تحــت مراقبــة اليانكيــز، إىل اتفــاق مــع األســد 
ــة  ــة الجبه ــتُخدموا لزعزع ــد اس ــذا فق ــد الثورة  وهك ض
العســكرية ضــد بشــار. واآلن هــم منبــوذون يف اتفاقيــات 
تركيا-روســيا واألســد حيــث ال يســمح لهــم وال حتــى 
إردوغــان  أخــذ  كازاخســتان.  مؤمتــرات  يف  باملشــاركة 
ــن  ــال، يف ح ــراد يف الش ــات األك ــارص كانتون ــاب وح الب
ــا، وآيــات  عّمــق الهجــوم عــى الشــعب الكــردي يف تركي
رقبتهــم  عــى  بالبندقيــة  يصوبــون  اإليرانييــون  اللــه 

ليسيطروا عليهم.   

4. بينــا كان اليســار اإلصاحــي يســلم الثــورة الســورية 

حلب دمرت جراء قصف بشار وبوتني
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إىل ســيافيها. بعضهــم أيــدوا مجرمــي الحــرب بشــار 
وبوتــن َعلَنــاً ، والبعــض اآلخــر فعلــوا ذلــك  بطريقــة غــر 
مبــارشة  وذلــك بدعمهــم لحزب العــال الكردســتاين  
ــة  ــدوا الربجوازي ــون أي ــعب وقليل ــة الش ــدات حاي ووح
الســنية والجــراالت الخونــة مــن الجيــش الســوري الحــر.

ولكــن الجميــع جمعهــم نــداء واحــد »العــدو هــو 
داعــش«... »العــدو هــو داعــش«، رددوا العبــارة ودقــوا 
جــرس الخطــر يف كل أنحــاء العــامل وبهــذه الطريقــة 
ــدة  ــات املتح ــيا والوالي ــد وروس ــادي األس ــود أي ــوا قي فك

األمريكيــة ليذبحــوا ثورتنــا و يســحقوها.

اإلمربياليــة  اإلســاموفوبيا  دعايــة  صــدى  إىل  انضمــوا 
إلخفــاء مذبحــة بشــار وبهــذه الطريقــة عزلونــا مــن 
ــة ترســل  ــة بينــا كانــت اإلمربيالي طبقــة العــال العاملي
إلينــا عماءهــا املناهضــن للثــورة. صورونــا نحــن الذيــن 
كنــا نناضــل مــن أجــل البقــاء عــى أننــا »إرهابيــون 

وجهاديــون متدينــون«.

ــد  ــوة األس ــبب ق ــن بس ــا مل تك ــا به ــي أصبن ــة الت الهزمي
ــري  ــوري جاه ــوم ث ــدوا لهج ــن مل يصم ــه الذي ومرتزقت
تضامــن  عــن  عزلــت  ألنهــا  مؤقتــاً  ُهزمــت  واحــد. 
املُســتََغلن وتأييدهــم مــن قبــل يســار خائــن خــادم 
ــة  ــية الخامس ــة الفرنس ــزاري الجمهوري ــرتيت، ج وال س
االمربياليــن و آل بوربــون إســبانيا الذيــن كانــوا يقدمــون 
الروســية.  والطائــرات  للبحريــة  والوقــود  اإلمــدادات 
ــان زج العديــد ممــن يف  اليســار القــذر يف حكومــة اليون
صفوفنــا يف معســكرات االعتقــال يف ذلــك البلــد. يف حــن 
ــون يف  ــائنا يهلك ــا ونس ــن أبنائن ــع اآلالف م ــرك الجمي ت

ــط. ــر املتوس البح

مل يحــرك الحــزب اليســاري اإلســباين »بودميــوس« ســاكناُ 
ــة الروســية مــن عــى  ــداد البحري ــه مل يســتنكر ام كاأن
ــا  ــأل بيوتن ــد لتم ــا بع ــت في ــي أت ــبانيا الت ــواطئ إس ش
بالصواريــخ والقنابــل املتفجــرة. أولئــك هــم الســاخرون 
الذيــن كانــوا ينــددون بحــرب عامليــة ثالثــة بــن الواليــات 
املتحــدة وروســيا يف ســورية، يف حــن كانــت قــوات بوتــن 
املرتزقــة املناهضــة للثــورة تحصــل عــى اإلمــدادات مــن 

القواعــد العســكرية لحلــف الشــال األطلــي.

ــس  ــافيز أم ــاً أو ش ــرتو حالي ــة كاس ــل جاع ــرون مث آخ

ــع  ــاهموا م ــداء ليس ــاً وعق ــلوا ضباط ــران أو أرس زاروا إي
جيــوش األســد املرتزقــة ... وكل ذلــك باســم اليســار 

والطبقــة العاملــة.

ثــم ميزقــون ثيــاب »التأخــر الســيايس والدينــي« لرفاقنــا. 
ــؤالء  ــم ه ــر ه ــذا التأخ ــن ه ــون ع ــؤولون الحقيقي املس
الخونــة الفاســدون املدفوعــون مــن قبــل الرأســال 

ــامل. ــم يف كل الع ــى صفقاته ــة ع للمحافظ

ــا عــى  ــاً جداً. وقــد برهن ــاً وممكن 5. النــر كان رضوري
ــوال  ــا ل ــا انترن ــا لكن ــراراً وتكــراراً كــا أُثبــت أنن ذلك م

ــة. ــادات الخائن القي

صدعنــا  املــدن  كل  يف  يف 2012/2011 مع التعبئــة 
جيــش بشار. بســطنا ســيطرتنا عى 80% مــن ســورية 
وبقــي الكلــب بشــار محصــوراً يف مســاحة صغــرة يف 
ــايس.  ــواب القــر الرئ ــا إىل أب ــا وصلن ــى إنن دمشــق. حت
لكــن الجيــش الســوري الحــر بــذل قصــارى جهــده لصــد 
هجومنــا والســيطرة عليــه و جعلنــا نرتاجــع بحجــة 

»انســحاب تكتيــي«.

يف 2013 حررنــا محافظــة بأكملهــا كالرقــة يف غضــون 
يومــني. وبعــد ذلــك بقليــل يف العــام نفســه بدأ  التمــرد 
يف دمشق. أرســلت اإلمربياليــة خادميهــا مــن الربجوازيــة 
ــان لدعــم بشــار لــي ال يســقط  ــران ولبن الشــيعية يف إي
، بينــا كان الجيــش الســوري الحــر يعــزل املعــارك التــي 
ــة  ــت جبه ــم أت ــر. ث ــق والقص ــاض يف دمش ــت تُخ كان
ــق  ــنية يف املناط ــة الس ــيطرة الربجوازي ــزز س ــرة لتع الن
املحــررة وتعــزز داعــش الركــن الخامــس الــذي جــاء 

ــزور. ــر ال ــة ودي ــورة مــن الداخــل يف الرق ليســحق الث

ــروا  ــا وك ــون إىل أوروب ــا الالجئ ــل إخوانن يف 2015 وص
جدار الصمــت واالفــرتاء الــذي فرضــه اليســار اإلصاحــي. 
وقــد عــزز ذلــك معركتنــا يف  ســورية ومتكنــا من التقــدم 
والســيطرة عــىل مدينــة إدلب -التــي كانــت بأكملهــا 
ــة و  ــب و الالذقي ــار- ومناطق يف حل ــيطرة بش ــت س تح
مل يعــد يقــدر الجيــش الســوري الحــر عــى احتــواء 
ــطينين يف  ــن الفلس ــوك لاجئ ــم الرم ــر يف مخي الجاه
دمشــق ، وهو يقاتــل عــىل بعــد أمتــار مــن القــر 

ــايس. الرئ

االبــادة  جيــش  بوتــن  جيــش  أوبامــا  أرســل  لذلــك 
الجاعيــة املناهــض للثــورة لرتكــب املذابــح بــا شــفقة 
ــذي  ــذايت ال ــوم ال ــن الهج ــداء م ــا ابت ــن يف أوروب يف ح
نفذتــه فرنســا يف 13 تريــن الثــاين يف باريــس ، كان 
اليســار يــردد كالببغــاوات الدعايــة اإلمربياليــة ونــر 
اإلســاموفوبيا يف العــامل ليعزلنــا ويســلمنا لتلــك املذبحة.  

والواليــات  روســيا  من 2016 قامــت  األوىل  األشــهر  يف 
ــار« لقصــف حلــب  ــة »وقــف إطــاق الن املتحــدة مبهزل
وجميــع املناطــق املتمــردة بغــزارة. كانــت هــذه املجــزرة 
مخيــم  قصفــوا  بحيــث  الوحشــية  مــن  درجــة  عــى 
ــا  ــاً ف ــا جميع ــار جنونن ــا أث ــدة م ــن  يف الرسم الاجئ

ــا. ــى أراضين ــى ع ــن حت ــون الجئ ــتطيع أن نك نس

ــة يف  ــع انتفاض ــهر أيار 2016 م ــل ش ــا يف أوائ ــاء ردن ج
ــة  ــة ملدين ــة يف الضواحــي الجنوبي ــان )الواقع خــان طوم
ــكان  ــة كان باالم ــذه الطريق ــه به ــا أن ــا رأين ــب( ألنن حل
ــة. أمــام  كــرس الحصــار الــذي فــرض مؤخــراً عــى املدين
هكــذا انتفاضــة حاولــت جبهــة النــرة احتواءهــا. منــذ 
ذلــك الحــن كرســوا أنفســهم لتقســيمنا يف العديــد مــن 

ــة. ــدة معزول ــرى بعي ــرة يف ق ــارك الصغ املع

لكــن الغضــب كان أشــد. بــدأت الســيطرة عليــه تتحطــم 
. نظمنــا التعبئــة إىل ثكنــات الجيــش الســوري الحــر 
لنســتعيد األســلحة التــي كانــوا يخفونهــا عنــا. بدأنــا 
نســتويل عــى املعامــل ، مثــل معمــل العقاد للمنســوجات 
يف أورم الكــربى حيــث نظــم العــال أنفســهم ، طــردوا 
املديــر وراحــوا يشــغلون املعمــل تحــت ســيطرتهم. وضع 
الجيــش الســوري الحــر نفســه يف خدمــة الربجــوازي 
صاحــب املعمــل واســتنكر عمليــة املُصــادرة وحتــى أنــه 
ــل  ــف املعم ــات ليقص ــرويس اإلحداثي ــران ال ــى الط أعط

ــادر. املُص

والجــوع  العــوز  حركَنــا  نفســه  العــام  مــن  متــوز  يف 
مدينــة حلــب  انتفضنــا يف  للمجــزرة  ، ولنضــع حــداً 
بأكملهــا ، يف األحيــاء املتمــردة كــا يف األحيــاء التــي 
كانــت تحــت احتــال بشــار. فرضنــا ســيطرتنا عــى مركــز 
املدينــة وأجربنــا قــوات بشــار املرتزقــة عــى الرتاجــع 
ــا  ــى أنن ــة ســفارات وحت واســتولينا عــى  ثكناتهــم وأبني
هددنــا بتملــك أهــم املصــارف. مــرة أخــرى إدارة الجيــش 
الســوري الحــر بــدالً مــن أن تضــع ســاحها لدعــم 
النــر واملــي قدمــاً بذلــت كل مــا بوســعها لصــد هــذه 
ــة  ــة للمحافظ ــر مؤاتي ــروف غ ــة أن »الظ ــة بحج العملي

ــحاب. ــب االنس ــه يج ــع« وأن ــى مواق ع

ولكــن ذلــك مل يحــد مــن غضبنــا وأملنــا بتحريــر حلــب 
ــا ونطــرد قــوات بشــار املرتزقــة ونتابــع  لنســتعيد منازلن
مســرتنا إىل دمشــق وبعــد أن نهــزم الكلــب سنســر مــع 

ــا الفلســطينين حتــى القــدس. إخوانن

يف أواخــر الشــهر ذاتــه ، وكجــزء مــن هجــوم  متــوز، عدنــا 
ــا  ــا يف خــان طومــان. مــن هنــاك أطلقن واســتجمعنا قوان
هجومــاً مضــاداً أدى إىل االســتياء عــى ســاح املدفعيــة 
يف راموســة وفكينــا الحصــار عــى حلــب أخــراً وذلــك يف 

أول أيــام آب2016.

ــا أي  ــذي مل تكــن تريدن ــكان ال ــا إىل امل ــا وصلن ــى أنن حت
إدارة برجوازيــة أن نصــل إليــه وهــو أحــد أغنــى أحيــاء  اغوستوس 2016, نضال الجمهر لفك الحصار يف حلب 
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ــث يســكنون كل أعضــاء  ــة حي ــب املســمى الحميدي حل
الربجوازيــة العليــا التابعــة لبشــار وللمعارضــة عــى حــد 
ــم  ــن نقتح ــن املضطهدي ــا نح ــا رأون ــن عندم ــواء. ولك س
أبنيــة املســتِغلّن الفخمــة بــدأت تركيــا و قيــادة الجيــش 
الســوري الحــر العليــا تهــدد كل مــن كنــا هنــاك لــي ال 
ــا  نتقــدم . مل نكــرتث بتلــك التهديــدات ودخــل ألــف من
قادمــون مــن فــرق الجيــش الســوري الحر وجبهــة النرة 
ــل  ــا نتوغ ــي. بدأن ــك الح ــتقلة إىل ذل ــرى مس ــرق أخ وف
اإلمربياليــة  أرســلت   . من 500 عنــر  مجموعتــن  يف 
اليانــي مراكــب قتــال جــوي بــدون طيار وأغــارت عــى 
ــاء  ــة . مل ينفــع االحت ــي كانــت يف املقدم املجموعــة الت
يف املبــاين ألن الســاح كان ســاحاً ذا تقنيــة عاليــة. تــرك 
الهجوم 450 عنــراً خــارج القتــال مــا أجربنــا عــى 
االنســحاب. تبــن مــرة أخــرى أن الطبقــات صاحبــة 
األمــاك يف ســورية حتــى يف وســط الحــرب األهليــة وهــي 
ــة متأكــدة مــن  تتنــازع عــى صفقاتهــا يف ســورية املُملَبَْنَن
ــم  ــر ومنعه ــاح الجاه ــزع س ــى ن ــل ع ــكل يعم أن ال
مــن إســقاط األســد يف دمشــق  ما يضــع موضــع الشــك 
ــار  ــب بش ــل الكل ــض مث ــة. البع ــاة الخاص ــة الطغ ملكي
قامــوا بذلــك عــن طريــق سياســة إبادة الثــورة وآخــرون 

ــا مــن الداخــل. بإفســاد نظامه

ــا  ــام به ــة ق ــة الثوري ــاوالت الهجومي ــات املح ــه مئ ومثل
عــرات األلــوف مــن مقاتــي الثورة الســورية كــا حصل 
يف مقاومةداريا البطلــة التــي دامــت أربعــة أعــوام ، 
ــة  ــذي صمــد خــال ثاث ــال أهــل القصــر الحاســم ال قت
ــادر جــراالت الجيــش الســوري  أشــهر فقــط بعــد أن غ
الحــر ، حمــص املَنيعــة التــي أطلــق عليهــا جراالت األســد 
الفاشــيون »األفعــوان ذي الســبعة رؤوس« ألن الجاهــر 
اســتعادت الســيطرة عليهــا مــرات عديــدة وهنــاك قامئــة 

طويلــة مــن األمثلــة األخــرى.

ــا  ألــف مــرة ومــرة تــم إفســادها مــن الداخــل . وعندم
مل يكــن ذلــك كافيــاً أرســلوا قــوات داعــش املضــادة 
للثــورة لتفــرض نفســها حاملــة ســيفها بيدهــا عــى 
املحافظــات الثوريــة يف الرقــة وديــر الــزور، بعــد أن كانت 
قــد حاولــت بالــدم والنــار إخــاد انتفاضــات الجاهــر 
ــة  ــة الحاي ــد حكوم ــل ض ــة واملوص ــة يف الفلوج الثوري
ــه  ــش إىل كون ــاف بداع ــى املط ــراق. انته ــي يف الع اليان
ــدات  ــك وح ــردة  وكذل ــب املتم ــار حل ــن حص ــزءاً م ج
ــة الشــعب يف حــي الشــيخ مقصــود التــي فتحــت  حاي
ممــراً لتجــرب ، إىل جانــب جــراالت األســد ، الجاهــر عى 

ــام. االستس

حــارصوا جميعهــم حلــب املتمــردة وســببوا هــذه الهزمية 
النكــراء للثــورة الســورية. املوضــوع هــو قــول الحقيقــة 
مهــا كانــت مؤملــة ألن إمكانيــة اســتجاع قوانــا تكمــن 

فيها.     

كان واضحــاً أنَّ جميــع الوحــدات كانــت مســتعدة ملنــع 
انتصارنــا.

ولجــان  جمعيــات  الربجوازيــون  الجــراالت  َعــَزَل   .6
التنســيق، ونصبــوا بــدالً منهــا غــرف عمليــات عســكرية. 

رجــال  وكان  املقاتلــني،  ســلموا  الذيــن  هــم  وكانــوا 
الديــن الذيــن احتكــروا معتقــدات الشــعب لتربيــر 
ــط،  ــم فق ــدوا صفقاته ــك املقاتلني. هــم عق تســليم أولئ
ــت  ــوا تح ــن كان ــم م ــن فيه ــون، مب ــدم مقاتل ــن ق يف ح
رايــة الجيــش الحــر أو جبهــة النــرة، حياتهــم مــن 
أجــل هزميــة األســد. إن امتــاء جيوبهــم هــو كل مــاكان 
ــا مــن  ــوا هن ــون. فهــم مل يكون يهمهــم. ألنهــم بورجوازي
أجــل دحــر الجيــش اإلســامي. ومعهــم عقــدت صفقــات 
ــدوالرات واآلن  ــم بال ــؤوا جيوبه ــد مل ــرب. لق ــاء الح أثن
ــوا  ــا، التــي مل يرغب هــم مســتعجلون للقضــاء عــى ثورتن

ــداً. ــا أب به

ــة ال ميكــن االنتصــار  ــة للحــرب األهلي ــإدارة بورجوازي ب
ملكيــة  بنــزع  االنتصــار  يكــون  ثــورة.  هــذه  ألن 
الرأســاليني واالســتيالء عــىل البيــوت مــن أجــل جميــع 
الالجئــني واألرض مــن أجــل الفالحــني والفقــراء والخبــز 
والحريــة مــن أجــل جميــع املُســَتَغلِّنْي، وتوحيــد نضالنــا 
واألقــوام  األخــرى  البلــدان  جميــع  يف  إخواننــا  مــع 

املُضطََهــَدة كاألكــراد.

7. إنَّ الثــورة الســورية كانــت حلقــة مــن سلســلة واحــدة 
تركــز  األوســط. هنا  والــرق  املغــرب  ثــورات  مــن 
جميــع القــوى املعاديــة للثــورة لقطــع هــذه السلســلة يف 
نقطــة مــا. إنَّ القتــل الجاعــي وتدمــر املــدن، وخــروج 
ــن، كان يعــود إىل أنَّهــم  ــر مــن الاجئ هــذا العــدد الكب
ــا يف  ــورية وإمن ــورة يف س ــاد الث ــس إخ ــا لي ــدون هن يري
ــة كلهــا  ــة العاملي ــة الطبقــة العامل املنطقــة كلهــا ومعاقب
لــي يــرى الجميــع مــا ســيواجهونه إذا »تجــارسوا« عــى 
االنتفــاض ضــد الــدول الربجوازيــة، ووضعــوا مصالــح 

ــة موضــع الشــك. اإلمربيالي

االمربياليــة  أرســت  الــريك،  الــرويس  وباإلتفــاق   .8
املناطــق  إحــدى  يف  للثــورة  معاديــة  تحكــم  آليــة 
األكــر اضطرابــاً وانعدامــاً لالســتقرار يف العــامل، بعــد 
ســنة 2011. أصبحت  فيهــا  الثــورات  ــرت  تفجَّ أن 
الصهيونيــة فاقــدة القــدرة عــى إطــاق النــار. فــإذا 

ــنَّ  ــا. وتع ــع ضده ــدت الجمي ــر لوحَّ ــت الجاه هاجم
العــراق  إىل  تذهــب  أن  األمريكيــة  االمربياليــة  عــى 
بســبب املقاومــة البطوليــة، ومعركــة اخواننــا مــن طبقــة 
ــوا  ــن منع ــدة الذي ــات املتح ــن يف الوالي ــال والفاح الع
حــروب  إىل  الذهــاب  مــن  اإلمربياليــة  بورجوازيتهــم 
جديــدة. ومبــارك و بــن عــي والقــذايف »أداروا« رؤوســهم 
هــو  الــريك  الــرويس-  الصحراء. فذلك االتفــاق  نحــو 
الرشطــي الجديــد يف الجمهوريــات اإلســالمية يف أوروبــا 

ــط. ــرشق األوس ــيا و ال و آس

9. أعلنــوا عــن وقــف إلطــاق النــار الــذي مل يكــن ســوى 
ــا  ــل ، ألن م ــار يف القت ــتمرَّ بش ــي يس ــاًء ل ــاً، وغط كذب
ســموهباالنتقال يتطلَّــب أوالً نــزَع ســالح الَجَاهر. وكان 
يتعــن عليهــم فــرض نظــام مســتقر للســيطرة مــن أجــل 
يف  مذابحهــم  يف  مســتمرون  فإنهــم  صفقاتهم، لذلــك 
معاقــل املعارضــة التــي بقيــت ثابتــة يف محيــط دمشــق 
صناعيــة  منطقــة  األوىل  بــردى. ألنَّ  ووادي  كالغوطــة 
هامــة والثانيــة مصــدر امليــاه الــذي يــزود دمشــق كلهــا 

ــاه الصالحــة للــرب. ــا باملي وماحوله

ونتيجــة قصــف قــوات بشــار وحــزب اللــه توقفــت 
محطــة تزويــد دمشــق بامليــاه عــن العمــل وبقيــت 
دمشــق وكثــر مــن املــدن الغربيــة منهــا بــا مــاء. 
كلهــا  املاضيــة  الســنوات  خــال  ـُه  أنَـّ يعنــي  وذلــك 
ــيطرة  ــت س ــردى تح ــة، كان وادي ب ــرب األهلي ــن الح م
ــاه.  ــزود بشــار باملي ــادة الربجوازيــن للجيــش الحــر ي الق
هــذا مثــال واضــح عــى أنَّ أولئــك الجــراالت كانــوا 
يعقــدون صفقاتهــم و يــزودون األســد بامليــاه. إنَّ دمشــق 
ــة  ــم املجرم ــد قواته ــث توج ــكرية حي ــا العس وقواعده
ــاً  ــرات يومي ــارات الطائ ــا غ ــن منه ــي تُش ــم الت ومطاراته
كانــت امليــاه تصلهــم دامئــاً. مل يقطــع جــراالت الجيــش 
ــة  ــوات املرتزق ــن الق ــة، وال ع ــن الحكوم ــاه ع ــر املي الح
ــا. وكان ميكــن دعــوة املتمرديــن يف  األجنبيــة التــي تقتلن
دمشــق لقطــع امليــاه عــن األحيــاء الربجوازيــة وإيصالهــا 
إىل جميــع األحيــاء التــي تقاتــل الكلــب بشــار. ولكــن من 

سوريا: مظاهرة لحصل السالح من املخزن من الجيش الحر
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الواضــح أن مثــل هــذا الربنامــج لــن يطبــق أبــداً مــن أي 
ــوازي. ــرال برج ج

ــام  ــا أي ــون به ــي يقوم ــن املســرة الت 10. لســنا جــزءاً م
الجمعــة يف املناطــق التــي ليســت خاضعــة لســيطرة 
بشــار ويديرهــا جــراالت الجيــش الحــر تحــت شــعار » 
ــوة  ــك »الق ــت تل ــت وقَّع ــدة« يف وق ــوة وحي ــا قُ دن تَُوحِّ
ــاب إىل  ــت للذه ــر وتأهب ــام املقاب ــاق س ــدة« اتف الوحي
ــوا  ــك لــي ينضمــوا ولــي يرِّع ــاع كازخســتان. ذل اجت
االنتقــال الــذي يريدونــه مــن اجتاعــات كازخســتان 
أســاس  عــى  هنــاك  مــن  يفرضونــه  الــذي  والنظــام 
ــة لهزميــة الكلــب بشــار  املفاوضــات. نحــن مــع املقاوم
وجميــع الذيــن يتحالفــون مــع هــذا القاتــل، ومــن أجــل 

ــة. ي ــز و الحرِّ ــورة الخب ــب ث ــع مطال ــق جمي تحقي

ثــورة  أنَّه بــدون  أخــرى،  مــرَّة  واضحــاً  َويبقــى   .11
عاليــة و فالحيــة ُمنَتــِرَة ليــس هنــاك خبــز، وال أرض 
عظمــة  هــي  وال اســتقالل وطني. وهــذه  حريــة  وال 
ــرة  ــس إىل القاه ــن تون ــت م ــي انطلق ــورات الت درس الث
ــا إىل مراكــش وســائر  ومــن اليمــن إىل ســوريا ومــن ليبي

ــة. املنطق

الجاعــي  والقتــل  الخيانــة  مــن  الكثــر  الكــم  هــذا 
ــة  ــع الَقتل ــن يتمت ــاب. ل ــدون عق ــن يبقــى ب ــب، ل والنه
يتمكــن  أن  إىل  بالســام،  الثــورة  وخونــة  املتآمــرون 
ــق  ــز وتحقي الشــعب الســوري مــن الحصــول عــى الخب
العدالــة والحرية. ومــن مخيــات الالجئــني ومــن كل 
مــكان يعيــش فيــه ميليشــياوي و ُســوري ُمْســَتَغل، 

ســتكون هنــاك مقاومــة.

يســقط تحالــف االستســالم، تحالــف بوتــني وأردوغــان 
ــركان ! واألم

ــع  ــية ! لتخــرج جمي ــوات األســد الفاش ينبغــي دحــر ق
القــوات األجنبيــة مــن ســوريا وأوالً القــوات الروســية و 
ــي  ــع القــوات الت ــة وجمي ــة واللبناني ــة و اإليراني العراقي

ــاند األسد! تس

لنخــرج تركيــا واألمريــكان مــن ســوريا ! إنهــم موجودون 
يك ال يُهــزَم الكلــب بشــار!

الحــر  الجيــش  وجــراالت  تَُفــوَُّض! ،  إنَّ الثــورة ال 
البورجوازيــون، ال ميثلــون أبطــال الثــورة املقاتلن. ولِتعــد 
اللجــان  إحيــاء  إىل  لَنُعــد   ! الشــعب  إىل  األســلحة 

مبــارشة! بدميقراطيــة  التنســيقية 

إننــا نحــارب مــن أجــل ســورية حــرة، للعــال والفالحني! 
الذيــن يعيشــون فيهــا فقــط، ويف هــذا الــراع. الشــعب 
ــر  ــر املص ــق تقري ــىل ح ــل ع ــه أن يحص ــردي ميكن الك
الوطنــي، ويــدع جانبــاً اتفــاق املستســلمني الــذي وضعــه 

حــزب العــال الكردســتاين و بشــار.

ــدون  ــن يري ــلموا، والذي ــن مل يستس ــع الذي ــد جمي نناش
اســرداد بيوتهــم، والذيــن مازالــوا عــىل اســتعداد للثــأر 
بســبب فقدانهــم أعزائهــم والذيــن مازالــوا يقاتلــون مــن 
ــا  ــة، وجميــع إخوانن أجــل الحصــول عــىل الخبــز والحري
الذيــن نتقاســم وإياهــم جبهــة القتــال، واملعركــة يوميــاً 

مــن أجــل انتصــار الثــورة الســورية.

نناشــد املضطهديــن األكــراد الذيــن يــودون حقــاً الكفــاح 
مــن أجــل حــق تقريــر مصــر الشــعب الكــردي كلــه يف 
بَــة ، والذيــن يخضعــون إىل أردوغــان يف  ســوريا املُعذَّ

ــن. ــايل اإليراني ــراب امل ــا، أو إىل ح تركي

نحــن الذيــن نعــاين مــن بــرد الشــتاء يف مخيــات 
الالجئــني الذيــن نقاتــل مــن أجــل الخبــز والحريــة 
ندعــو إىل إعــادة توحيــد قوانــا ضــد جميــع الذيــن 
ــة صفقــات  ــاء شــهدائنا عــىل طاول ــدون تســليم دم يري
يف كازاخســتان لــي ميلــؤوا جيوبهــم بالــدوالرات، يف حني 

ــه. ــات ب ــا نقت ــا م ــا نحــن ليــس لدين انن

من لجان التنسيق الثورية للثورة السورية، 
ومن كتيبة » ليون سيدوف« ندعوا إىل 
فرض سلطة املضطهدين و املظلومني، 

والذين مازالوا الطالئع الحقيقية لهذه الثورة 
العظيمة التي تنزف اآلن دماً

ليخرج األسد ..!

ويسقط اتفاق تركيا روسيا الواليات املتحدة املعادية 
للثورة ويسقط مؤمتر كازاخستان!

من أجل سوريا ثورية للعال والفالحني!

ومن أجل جمعية وطنية ثورية، حرَّة مستقلّة تنّسق 
مقاومة الشعب السوري وتوّحدها يك ال يكون شعباً 
خاضعاً لقوى بشار الفاشية املعادية للثورة ولالتفاق 

االستعاري الريك الرويس األمريي!

مــن كل مخيــم الجئــني، ومــن كل تجمــع محــارص ومــن 
كل جبهــة معركــة، ومــن كل حــي متمــرد، ومــن كل 
معمــل، ومــن كل مدينــة وقريــة انتفضــت وثــارت، 
يجــب أن نختــار مندوبــني ) منــدوب واحــد لــكل عــرشة 
ــورية  ــة س ــة وطني ــكيل جمعي ــكان( لتش ــن الس آالف م
ــاع  ــك االجت ــن ذل ــالً م ــة ومتثي ــر دميقراطي ــتكون أك س

ــتان. ــي يف كازخس ــوازي الطفي الربج

ستكون مهامها األوىل:

جميــع  ومحاكمــة  دمشــق  يف  األســد  فرض هزميــة   ·
محاكــم  أمــام  حــرب  كمجرمــي  جراالته ومعاقبتهــم 

عاليــة وشــعبية.

ــوى  ــع ق ــك الهزميــة انســحاب جمي · ســتكون نتيجــة تل
الغــزاة مــن ســورية، بــدءاً مــن املرتزقــة بشــار واملمثلــن.

ــعبنا  ــىل ش ــة ع ــاق أو وصاي ــكل اتف ــراف ب ــدم االع · ع
مــن قبــل القــوى االمربياليــة العامليــة. وكل اتفــاق مثــل 
ــم  ــدأت بتقاس ــي ب ــتان الت ــف أو كازاخس ــات جني اتفاق

ــد. ــعبنا املضطه ــات عــى حســاب ش الصفق

ثوريــة  وطنيــة  إرســاء جبهة  أجــل  مــن  ســنناضل   ·
مســتقلة ودميقراطيــة للطبقــات املســحوقة أي لألكريــة 
الواســعة مــن شــعبنا، الســتعادة جميــع القــوى والقدرات 
ــا،  ــا ومصــادر طاقته ــا، برتوله املنتجــة الســورية. مصارفه
لانتصــار يف الحــرب، والســتعادة قيادتهــا بكرامــة شــعبنا 

ــع. الجائ

· جمعيــة وطنيــة ثوريــة تنظــم جميــع القــوى املتمــردة 
الســورية يف حملــة دفاعيــة عامة بقيــادة تنظيــات 
املندوبــن واملمثلــن املبارشيــن للُمســتََغلِّن الســورين ... 
َوهــي الوحيــدة التــي ســيمكنها تنســيق و تنظيــم جميــع 
القــوى العســكرية للمظلومــن الســورين، لــي تنتهــي إىل 

قطــع رأس األفعــى القابعــة يف دمشــق.

ــامل  ــاء الع ــع أنح ــا يف جمي ــدة قوان ــو إىل وح ــا ندع إنن
... وجميــع التنظيــات العاليــة املناضلــة أن تقــف 
ــة  ــا. ألن جميــع القــوى املعادي صامــدة مــن أجــل ثورتن
للثــورة التــي تنتــر هنــا ســتبقى أقــوى مبليــون مــرة لي 

ــا. ــب ضده ــروب تنش ــحق أي ح تس

ضد مؤمتر بوتني وأردوغان وأوباما - ترامب يف 
كازخستان، ندعو إىل مؤمتر- معاكس دويل لدعم 

الثورة السورية.

إننــا نحــن، آالف وآالف مقاتــي الثــورة نرفــض وال نقبــل 

دبابة من بشار يدخل يف حلب
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االستســام، وال نعــرتف، ولــن نعــرتف بأولئــك الذيــن 
مئــات  إنَّ  كازخســتان.  إىل  شــهدائنا  دمــاء  سيســلموا 
األلــوف مــن شــعبنا كان مصرهــم معســكرات االعتقــال 
ــة  ــبيهة باملعامل ــة ش ــون معامل ــث يعامل ــا، حي يف أوروب
ــا ضمــن حــدود ســوريا.  ــُل بهــا األســد الجئين التــي يُعاِم
هــم أيضــاً تنظمــوا، ويتلقــون تضامــن مئــات تنظيــات 

ــة. ــة األوروبي ــاح العالي الكف

وقــد رأينــا عديــداً مــن املنظــات العاليــة يف العــامل تبدأ 
ــات  ــا... كنقاب ــب ثورتن ــداً إىل جان ــاً واح ــوف صف يف الوق
وســائل  عــال  ونقابــات  البوليفيــة،  البــاس  معامــل 
ــيك . إننا  ــات CNTE يف املكس ــد أو نقاب ــل يف مدري النق
نناشــد هــؤالء كــا نناشــد جميــع التنظيــات العاليــة 
ــا  ــس، ألنن ــر املعاك ــذا املؤمت ــم إىل ه ــة أن تنض و املناضل
ــامل. ــة يف الع ــة العامل ــة الطبق ــورية معرك ــوض يف س نخ

إننــا نعلــم أن آالف املقيمــن الســورين يف الخــارج تعاونوا 
ــا مــن  ــوا رايته ــا، وحمل ــع ثورتن ــذ اللحظــات األوىل م من

جميــع أنحــاء العــامل لــي يحيطوننــا بالتضامــن.

ــا،  ــم ثورتن ــى دع ــل ع ــي تعم ــوى الت ــدت الق ــد وح لق
ــذا  ــة. وله ــا حيَّ ــاء ثورتن ــل بق ــن أج ــودة م ــي موج وه
فإننــا نناشــدها أن تكــون عــى اســتعداد لتشــكيل لجنــة 
منظمــة لفــك طــوق الحصــار والتضامــن والوقــوف صفــاً 

ــورية. ــورة الس ــب الث ــداً إىل جان واح

إننــا نناشــد الطبقــة العاملــة الرتكيــة، التــي يضعهــا 
اليــوم أردوغــان تحــت حذائــه، أن ننهــض لفتــح الحــدود 
وفــرض انســحاب القــوات الرتكيــة مــن ســورية، وتوحيــد 
املعركــة يف ســوريا وتركيــا مــن أجــل املســاواة يف العمــل 

ــب. والروات

ــتعبدون  ــال مس ــم ع ــورين ه ــال الس ــن الع إن ماي
ــة  ــاً واألكري ــراد أيض ــال األك ــل الع ــم مث ــا مثله يف تركي
ــد  ــاك توج ــة، فهن ــة الرتكي ــة العامل ــن الطبق ــعة م الواس
ــال  ــة للنض ــة العامل ــن الطبق ــة م ــر أهمي ــب األك الكتائ
مــن أجــل الخبــز والحريــة، وهزميــة املجــرم بشــار وبوتــن 

ــذان يضمهــا عقــد مــع أردوغــان. الل

فتح الحدود الركية مع سوريا لي يتمكن التضامن 
الدويل مع الجاهر السورية من الدخول و مّد املقاومة 

باملؤن!

نذهب اليوم إىل حلفائنا من الطبقة العاملة اإليرانية 
للنهوض ضد آيات الله، أولئك الحلفاء أيضاً من 

الجائعن و املضطهدين عى النحو ذاته الذي تقتلنا تلك 
الثيوقراطية املجرمة و إيران ليست عدونا وإمنا عدونا 

آيات الله و حاتهم أعداء الثورة! إن الجاهر اإليرانية 
 التي تناضل ضدهم حي حليفتنا!

نناشدها أيضاً أن تتخذ من أفضل تقاليدها يف الكفاح 
و يف ثورة الـ 79 ضد الشاه رضا بهلوي و كسب الشارع 
من أجل الخبز وإليقاف آالت حرب آيات الله اإلجرامية.

نناشــد أيضــاً العــال املضطهديــن الــروس للمــي قدمــاً 
بدحــر جــراالت بوتــني القتلــة.

ألنهــم إذا مــا انتــروا يف ســورية فــال شــك بأنهــم 
ســيقومون بالفعــل ذاتــه ضــد العــال و الشــعوب 

الكــربى روســيا  يف  املضطهــدة 

ــا  ــات املتحــدة و أوروب ــة يف الوالي ــة العامل نناشــد الطبق
لكســب الشــارع مــن أجــل وقــف آلــة الحــرب عندمــا غزا 
بــوش أفغانســتان و العــراق يف ســنة 2001 و 2003 لجأ 
إىل حجــة اإلرهــاب وابتــدع »الخــوف مــن اإلســام« 
ــا  ــازره يف منطقتن ــتمر مج ــوم تس ــه. والي ــر مغامرات لتربي
ــي  ــها الت ــام نفس ــن اإلس ــوف م ــاب و الخ ــج اإلره بحج
عززهــا ولكنــه هــذه املــرة يســتخدم عمــاء لتنفيــذ 

ــذر. ــه الق عمل

إن عــال الواليــات املتحــدة قــد عانــوا مــا حملــه انتصار 
ــم،  ــرص عمله ــدوا ف ــه: فق ــى يف غزوات ــن معن ــوش م ب
وبيوتهــم و ســياراتهم و كثــر منهــم نجــوا بفضــل قســائم 
ــاً واألمــر نفســه حــدث يف  ــة دوالرات يومي الطعــام بثاث
فرنســا التــي قامــت بعــد الهجــات الذاتية 13 تريــن 
ــك  ــخوها يف ذل ــي رّس ــام الت ــن اإلس ــوف م ــاين والخ الث
ــد  ــن ، وبع ــه« للمهاجري ــكر »كالي ــاء معس ــن، بإخ الح
ــة  ــه الطبق ــذي حققت ــي ال ــاز التاريخ ــوا اإلنج ــك، ألغ ذل
العاملــة يف تحديد ســاعات العمل األســبوعية بـ35ســاعة.

ــني  ــح الحــدود و حــق الالجئ  إن الشــجار مــن أجــل فت

العاملــة  للطبقــة  أولويــة  ذات  مهمــة  هــا  التــام 
األوروبيــة.

الواليــات  يف  إلخواننا العــال  عاجلــة  مهمــة  وتعــد 
البــالد  يف  الحــرب  آلــة  وقــف  أوروبــا،  و  املتحــدة 
الذيــن  وتقــود  حكوماتهــا  تســلّح  اإلمربيالية التــي 

بــأرسه. األوســط  الــرشق  ويف  ســوريا  يف  يقتلوننــا 

ــا  ــا ودمه ــت بلحمه ــد عان ــطينية ق ــر الفلس إنَّ الجاه
ــة  ــة الروســية واألســدية املعادي ــة اإلمربيالي هــذه الهجم
للثــورة، ضــدَّ شــعبنا يف ســوريا، كــا عانــت مــن املذابــح 
يف  الفلســطينين  الاجئــن  مخيــم  لهــا  تعــرض  التــي 

ــق. ــوك يف دمش الرم

ــه  ــزب الل ــن ح ــة م ــه املرتزق ــار وقوات ــتوىل بش ــد اس لق
ــراين عــىل مــدن أكــر فأكــر وتركــت  ومــن الحــرس اإلي
وتعميــق  لركيــز  فســيحاً  املجــال  لهــم  الصهيونيــة 
ــورة وضــد الشــعب الفلســطيني. ــه املعاديــة للث هجات

يف  منازلهــم  فلســطيني  من 500 ألــف  أكــر  فََقــَد 
رتهــا  دمَّ عنهــا.  يدافعــون  وهــم  ســنة 2016 فقط، 
الوطــن  يف  الصهاينــة  املســتعمرين  قتلــة  مخططــات 
ــع  ــطينية م ــلطة الفلس ــت الس ــطيني. وقد تضامن الفلس
ــا  ــؤدِّي به ــإَن ســلوكها ذلــك الســبيل ي األســد ولذلــك ف
ــا وبــني الشــعب الفلســطيني. لقد  ــة بينه ــام هوي إىل قي
النطــاق  وتوحيــده  الجهــد  تركيــز  ســاعة  أرشفــت 
انتفاضــٍة واحــدٍة فقــط. تنتــر يف دمشــق وتطــرد قــوات 
ــة  ــطن. إن املعرك ــل فلس ــي تحت ــة الت ــزاة والصهيوني الغ
الســتعادة ســورية حــرَّة ثوريــة بعالهــا وفالحيهــا، هــي 
ــية  ــة الفاش ــة الصهيوني ــم الدول ــها لتحطي ــة نفس املعرك

إرسائيــل.

ينبغــي اســتعادة الثــورة التــي انطلقت يف ســنة 2011 يف 
تونــس، و ِبطَــرِد األمريــكان مــن العــراق يف عــام 2008! 
ــر  ــة وغ ــة دميقراطي ــرَّة علاني ــطني ح ــل فلس ــن أج م
األبيــض  البحــر  حتــى  األردن  نهــر  مــن  عنريــة 
املتوســط، عــىل أســاس تحطيــم الدولــة الصهيونيــة 

الفاشــية إرسائيــل !

القدس، مــن  إىل  دمشــق  مــن  واحــدة  انتفاضــة  إنَّ 
! طرابلــس  و  القاهــرة  إىل  طهــران 

ــورية  ــة الس ــن يف املقاوم ــرتاكين الثوري ــن االش ــا نح إنَّن
ب، وأكــر مقاتليــه  الذيــن نعــد جــزءاً مــن شــعبنا املَُعــذَّ
تضحيــًة ، نؤكــد ونناضــل مــن أجــل اقنــاع أكــر املقاتلــن 
والحريــة  الخبــز  بــأنَّ  وصابــًة  شــجاعًة  الســورين 
ــورية  ــتعادة س ــة كاس ــى النهاي ــن حت ــيكونان مضمون س
والفالحــني،  للعــال  ثوريــة  بإقامة حكومــة  بأرسهــا، 
ــورٍة للُمســتََغلِّْن يف املغــرب  ــة يف ث ــا كحلق ــرى يف ثورتن ت

ــة. ــدَّ اإلمربيالي ــط، ض ــرق األوس ويف ال

مجموعة سفيان الليث

اليمن
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بقيَــت أصابعهــم علــى الزنــاد طويــالً فــي 
معــارك  شــهدوا  الشــرقية،  حلــب  أحيــاء 
التحريــر والقصــف والصراعــات الداخليــة 
عــن  يتحدثــون  واليــوم  الحصــار،  وقســوة 
تلــك األحيــاء فــي األيــام والســاعات األخيــرة، 

وعــن آخــر طلقاتهــم ولحظاتهــم فيهــا.
 

علّي هــو واحــدٌ مــن مقاتلــي الجيــش الســوري 
الحــر فــي حلــب، بــدأ حديثــه عــن األيــام 

األخيــرة بشــتم قــادة  الفصائــل الذيــن رفضــوا 
ــه: ــع كالم ــد الشــتائم تاب االتحــاد، وبع

رابطنــا فــي حــي طريق الباب ســبعة أيــام، منذ 
ــي 2016/11/27  ــور ف ــي الصاخ ــقوط ح س
وحتــى 12/3. كان هنــاك كثيــٌر مــن أبنــاء 
ــه  ــي وج ــوف ف ــوا للوق ــن تطوع ــة الذي المدين
األســد وحلفائــه، وكنــا علــى ثقــة بأننــا ســنحمي 

المدينــة.
عنــد دخــول الجيــش إلــى مســاكن هنانــو طلبنــا 

مــن قائــد القطــاع فــي الجبهــة الشــامية الســماح 
لنــا باســترجاع المنطقــة، لكنــه طلــب منــا 
الحفــاظ علــى أماكننــا قائــالً إن مهمتنــا تقتصــر 

علــى الدفــاع عــن المنطقــة.
منطقــة  مــن  علينــا  النظــام  جيــش  التــفَّ 
حشــوات  فطلبنــا  المجــاورة،  المعصرانيــة 
مضــادة للدبابــات والــدروع لكنهــم لــم يعطونا. 
لــم يكــن معنــا إال ســالحنا الفــردي، فانســحبنا 
نحــو حــي المشــهد تاركيــن المنطقــة لقدرهــا، 
ــع. ــم أجم ــا العال ــا وخذلن ــا قادتن ــد أن خذلن بع

 12يناير 2017

الطلقات األخيرة في أحياء حلب الشرقية
مصطفى أبو شمس

http//:aljumhuriya.net36695/

من الواضح بشكل متزايد أن مع رجال األعمال الجيش السوري الحر كان وال يزال من المستحيل أن تنتصر الثورة من 
أجل الخبز والحرية. في حين أعطى الناس بحياتهمسوريا - 12 يناير 2016

حلب: ألقى المقاومة البطولية من الداخل من خالل رجال الأعمال بدعم من 
ضباط من الجيش السوري الحر

مرة أخرى على سقوط حلب

هذا هو ما نحن تندد اللواء ليون سيدوف يف بيان ان أحدثت املأساة للثورة السورية يعني 

سقوط حلب.

ومع ذلك، نحن لسنا الوحيدين الذين رفع الصوت، ولكنه كان أهل حلب التي نددت أليام 

كيف أن »مكتب التداول« من الجراالت ورجال األعال من قبة الجيش السوري الحر 

استسلم للمواقف االتفاق مع جراالت األسد.

البيانات مستنسخة أدناه مقاتي الجيش السوري الحر، ألفضل ملقاتليها واملقاتلن الجداول 

تلخص مأساة حلب والثورة السورية. وهم يدينون الحقيقة ... لن نستسلم حلب، والن يتم 

تسليم حلب!

 من أجل الثورة، لكسب الخبز وتنتهي مع النظام القاتل، ظلت الربجوازية السنية يف 

املناطق املحررة الغذائية لرفع األسعار ومن ثم القيام بأعال تجارية مع جوع الشعب، كا 

يفعل األسد يف املناطق تحت سيطرتها.

لذلك عندما ألقى حلب، رجال األعالجيش الحر، أعرف مسبقا رجال األسد. وكانت نقاط 

التفتيش البضائع التجارية حركة املرور. يف املتمردة كانت حلب املرابن، تحرسها اللغة 

اإلنجليزية كلغة ثانية، وتلقي واتهم 5 إىل 10٪ كفائدة الشحنة التي أرسلت الاجئن من 

الخيام عى حدود سوريا وتركيا من أرسهم الذين كانوا يف املتمردة حلب محارص.

للعال والفاحن الفقراء، يعني »الخبز والحرية« هزمية األسد للخروج من الجوع والفقر. 

لكن الربجوازية السنية، والذي قىض آخر لحظة إىل ميدان الثورة، عندما الثورة قد دمرت 

جيش األسد يف عام 2011، »الخبز والحرية« تعني »الحرية« ملات الخبز وتجويع الناس. 

حتى أنهم كرسوا أنفسهم التخاذ أيدي الجاهر األسلحة التي كانت قد احتلتها، وليس 

الستخدام لهزمية نظام آل األسد. ألنهم كانوا يعرفون أنه إذا كانت الجاهر ملفقة أيضا 

سيكون بالنسبة لهم. لقد ترفوا كا ملكية الدرك دميقراطية »من الرأسالين عندما 

هددت الثورة إلنهاء مجموعة من مشغي كل سوريا. أخفوا أسلحتهم وسلمت إىل األسد. 

وتبادل الجانبان وموحدة ويقف اليوم وضع جيش واحد من كازاخستان إىل نزع ساح 

الجاهر وإعادة بناء الدولة من املستغلن وفرقته من املسلحن.

تم تسليم الثورة السورية ومصادرة. وقال انه مل استسلم. وهذه هي 600،000 قتلوا وأكر 

من 15 مليون الجئ وطرد.

للثورة التنفس مرة أخرى: يجب أن نتناول الرجال والجراالت من الربجوازية السنية 

والركاء األسد الذي سلم! وضع لجان التنسيق من العال والفاحن والجنود!

ادلب دمرت
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ــا،  ــورة أمامن تبخــرت خمــس ســنوات مــن الث
ــن  ــالح الذي ــدرب والس ــاق ال ــور رف ــا ص فيم
التــي  أعيننــا  أمــام  تمــرُّ  استشــهدوا كانــت 
اكتفــت بالبــكاء أمــام العجــز الــذي رافقنــا. 
والخــروج،  االنســحاب  كثيــرون  رفــض 
وانقطعــت أخبارهــم. ظلّــوا هنــاك يدافعــون 

عــن المدينــة، وليتنــي فعلــُت مثلهــم.
رفضنــا الخــروج فــي الحافــالت األولــى منــذ 
بــدء الحديــث عــن إخراجنــا مــن المدينــة، كنــا 
ــا  ــد، خفن ــه عه ــس ل ــذا النظــام لي ــدرك أن ه ن
ــاء  ــة األحي ــا لحماي ــة فوقفن ــي المدين ــى أهال عل
ــة  ــن جبه ــدم م ــراراً التق ــوا م ــة. حاول المتبقي
ــبان  ــن الش ــٌر م ــهد كثي ــة، واستش ــي اإلذاع ح

ــم. ــا اســتطعنا إيقافه لكنن
بــدأت الحافــالت بالخــروج فــي الخامس عشــر 
ــا نســمع عــن حافــالت  ــون األول، كن مــن كان
ــة وعــن  ــت، وعــن هدن ــادت وأخــرى أُوقف ع
خــرق للهدنــة. الحقيقــة أنــه لــم تكــن تعنينــا كل 
هــذه الهــدن، وكل مــا كان يــدور فــي داخلــي 
أننــي ســأبقى هنــا حتــى خــروج آخــر مدنــي، 

الشــهادة وحدهــا كانــت ســتمنعني مــن ذلــك.
ــد  ــن ق فــي 2016/12/21 كان معظــم المدنيي
خرجــوا، ولــم يبــق إال عائــالت قليلــة والثــوار 
ــا الحافــالت  ــة. ركبن ــى النهاي ــوا حت ــن ظلّ الذي
وكثيــراً مــن الســيارات المدنيــة، كان الطريــق 
طويــالً جــداً علينــا، فالوقــت يمــر ببــطء، ومعه 

الــذل علــى الحواجــز وخروجنــا منكســرين.
أطرقــُت برأســي فــي الســيارة التــي كانــت 
تقلنــي، خفــُت أن أرى الوجــوه. طلــب منــا 
ــاً  ــي عــن أســلحتنا تجنب ــر التخل الهــالل األحم
لالســتفزاز، وللمــرة األولــى منــذ أربع ســنوات 

ــي. ــت بندقيت ترك
ــازل،  ــطح المن ــي أس ــدأ يغط ــد ب ــج كان ق الثل
دافئــةً،  كانــت  بندقيتــي  أن  شــعرت  لكننــي 
الجلــدي  بالزيــت ولمســُت حبلهــا  مســحتها 
علــى  أحفــر  لــم  ألننــي  ندمــُت  وقبلتهــا، 
أخمصهــا كلمــة حريــة. شــعرُت أن أحدهــم 
ســيحملها بعــدي فقمــُت بدفنهــا لعلـّـي أعــود، أو 

ربمــا يجدهــا ثائــٌر آخــر.
ثــالث عشــرة ســاعة ُمنعنــا فيهــا مــن الخــروج 
حتــى لقضــاء الحاجــة، الســيارات كانــت تمــرُّ 
ــم  ــم الظل ــا عل ــي يغطيه ــطء، والحواجــز الت بب
والشــعارات الطائفيــة كانــت تقتــل فــي داخلــي 
ــةً  ــيَّ رغب ــاة. أغمضــُت عين ــعور بالحي كل ش
بالهــرب، تمنيــُت لــو أســتطيع النــوم، ولكننــي 

فشــلت.
ســرمدا  فــي  اآلن  أنــا  هنــا،  إلــى  وصلــُت 
بريــف إدلــب، لــم يفلــح فــرح النــاس بقدومنــا 
ــكالم  ــي. كل ال ــن حلق ــة م ــزاع الغص ــي انت ف
ــاًء  عــن الخــروج المشــّرف والعــودة بــات غب
بالنســبة لــي، وبــدا كأنــه شــتيمةٌ تلتصــق علــى 

ــي. وجه

القــادة  أحــد  أبــو أحمــد، 30 عامــاً، وهــو 
الميدانييــن فــي مدينــة حلــب، رفــض ذكــر 
اســمه أو الفصيــل الــذي ينتمــي لــه خوفــاً مــن 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــه ف ــيقوله، لكن ــا س ــات م تبع
روى لنــا قصتــه كاملــة منــذ ســقوط مخيــم 
ــى  ــه إل ــع مقاتلي ــى خروجــه م ــدرات، وحت حن
خــارج المدينــة بموجــب االتفــاق الــذي قضــى 

ــا: ــر أهله ــة وتهجي ــليم المدين بتس
أعــرُف الكثيــر عــن تســليم المدينــة والخيانــات 
والتقاعــس الــذي حــدث، لكننــي قبــل كل شــيء 
ــي  ــش مع ــت تعي ــي كان ــي الت ــدي عائلت أب ول
كل هــذه الفتــرة، ومقاتــٌل خضــت معــارك 
علــى جميــع الجبهــات منــذ األيــام األولــى 
للثــورة، وليــس كل مــا أعرفــه يمكــن أن يقــال.
ــة  ــتيلو وحصار مدين ــع ســقوط طريق الكاس م
ــي 2016/7/17،  ــات ف ــة الجه ــن كاف حلب م
ــى مــزارع  ــوات األســد عل وقبلهــا ســيطرة  ق
المــالح فــي الجهــة الشــمالية مــن المدينــة، كنــا 
نعــرف أن قــوات األســد وحلفاءهــا ســيتجهون 
ــدرات،  ــم حن ــى كامــل مخي نحــو الســيطرة عل
المنطقــة الهامــة التــي ســتؤمن لهــم طريــق 

الكاســتيلو وتعــزز نقاطهــم الخلفيــة.
كان هنــاك نقــاٌط للــواء الســلطان محمــد الفاتح، 
ــرار  ــرت وأح ــا أم ــتقم كم ــع فاس ــاٌط لتجم ونق
ــة  ــن حرك ــي، ولك ــن الزنك ــور الدي ــام ون الش
نــور الديــن زنكــي كانــت هــي المســيطرة 
الفعليــة علــى القطــاع، كونهــا كانــت القــوة 

ــاك. ــى األرض هن ــة عل ــر العامل األكب
فــي  والســابعة  السادســة  النقطــة  كانــت 
حنــدرات هــي األهــم، وكانــت دومــاً تشــهد 
ــة ومحــاوالت مــن قبــل قــوات  اشــتباكات قوي
األســد للدخــول إليهــا والســيطرة عليهــا، ألنــه 
ــق  ــح طري ــن يصب ــن النقطتي ــد ســقوط هاتي عن

اإلمــداد مــن مفــرق معمــل كــراش وحتــى 
حنــدرات مرصــوداً ناريــاً.

ــالح  ــاط أي س ــذه النق ــي ه ــاك ف ــن هن ــم يك ل
ثقيــل، بــل يحضــر الســالح الثقيــل فقــط عندمــا 
ــاط  ــك النق ــقطت تل ــر. س ــاك تصوي ــون هن يك
أكثــر مــن مــرة، وكنــا عــن طريق المــؤازرات 
نســتعيد هــذه النقــاط خــالل ســاعتين أو ثــالث 

ــر. ــى األكث عل
هــذه  ســقطت  العاشــر  الشــهر  بدايــة  فــي 
النقــاط، وســقط مخيــم حنــدرات بالكامــل. دام 
ــن الســاعة  ــات م ــة العملي ــي غرف ــاع ف االجتم
الســابعة حتــى الســاعة الثانيــة ليــالً لتنفيــذ 
ولكــن  المخيــم،  الســتعادة  معاكــس  هجــوم 
األوامــر أتتنــا بالتخلــي عــن حنــدرات وتثبيــت 
نقــاط جديــدة فــي منطقــة الشــقيف التــي تبعــد 
حوالــي 1 كــم عــن حنــدرات إلــى الجهــة 

الغربيــة.
ــت مــن أســخن الجبهــات  ــدرات كان جبهــة حن
فــي مدينــة حلــب، ولكننــا فوجئنــا قبــل يوميــن 
مــن اقتحــام الجيــش بفــك البــرج الــذي نتصــل 
ال  الالســلكية.  القبضــات  طريــق  عــن  بــه 
أعــرف الســبب وراء فّكــه، ولكــن ســقوط 
حنــدرات كان البدايــة الحقيقــة لســقوط المدينة.
انتقلــت نقــاط الربــاط إلــى منطقــة الشــقيف 
والعويجــة، ثــم تــمَّ االنســحاب مــن منطقــة 
الشــقيف بعــد ذلــك بأيــام دون أي طلقــة، حيــث 
ســيطرت القــوات الكرديــة علــى المنطقــة مــن 
جهــة الشــيخ مقصــود حتــى مطعــم الكاســتيلو، 
ــرف  ــى الط ــد عل ــوات األس ــيطرت ق ــا س فيم
وجســر  المعامــل  إلــى  وصــوالً  المقابــل 

ــقيف. الش
أمــا علــى جبهــة العويجــة فقــد كان هنــاك 
علــى  للســيطرة  وتبــادل  خفيفــة  اشــتباكات 
ــات  ــن أخــذ ورد، مــع رصــد الطرق ــاط بي النق

اإلخالء من حلب من النساء واألطفال
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الرئيســية للمنطقــة بالقناصــة المتواجديــن على 
ــهداء  ــقوط ش ــبب بس ــا تس ــدرات، م ــة حن جبه
ــال وبعــض  ــن النســاء واألطف ــوم م ــي كل ي ف

المقاتليــن.
فــي تلــك األثنــاء قامــت جبهــة فتــح الشــام 
-علــى حــد قولهــا- بمحاســبة المتخاذليــن الذيــن 
ــة  ــراغ 15 نقط ــت بإف ــة، وقام ــلموا المنطق س
مــن جبهــة الشــيخ رز وبســتان الباشــا، وعــدد 
مقاتــالً   270 يقــارب  كان  فيهــا  المقاتليــن 
معظمهــم مــن الفرقــة 16، ليغطــي مكانهــم 
التركمــان  وجبهــة  بــاهلل  المنتصــر  فصيــل 

والســلطان مــراد ومحمــد الفاتــح.
ــس  ــك، إذ لي ــة ذل ــرة نتيج ــات كبي دارت خالف
ــن تجــب  ــاك م ــدين، وإذا كان هن ــع فاس الجمي
محاســبته فهــم القــادة فقــط، ولكــن القــرار كان 
قــد اتُِخــذ وســاندت حركــةُ نــور الديــن الزنكــي 
ــيء  ــل ش ــتطع فع ــم نس ــام، فل ــح الش ــةَ فت جبه
ورضخنــا لألمــر الواقــع ألنهــم األقــوى علــى 

األرض.
فــي 2016/10/6 ســقطت كتلــةٌ مــن المبانــي 
فــي حــي بســتان الباشــا، ولكننــا اســتطعنا 
ــا بدخــول قــوات األســد  ــم فوجئن اســتعادتها، ث
إلــى محطــة ميــاه ســليمان الحلبــي، ولكننــا 
قدمنــا  أن  بعــد  اســتعادتها  اســتطعنا  أيضــاً 

ــهداء. ــن الش ــراً م كثي
بعــد ذلــك حشــدنا قواتنــا فــي حــي بســتان 
الباشــا لتدعيــم جبهــة الشــيخ رز، وتعزيــز 
النقــاط فــي منطقــة الشــيخ خضــر لحمايــة 
ــدة  ــة نســبياً لم ــاه. هــدأت المنطق مؤسســة المي
ــا نخــوض مــا يشــبه حــرب  ــا كن شــهر، ولكنن
ــن وال  ــبه محاصري ــا ش ــاك. كن ــتنزاف هن اس
ــا ان  ــا ســالح أو غــذاء، وكان علين يدخــل إلين
نشــتبك فــي أكثــر مــن منطقــة ونخســر كثيــراً 
مــن الذخيــرة إليقــاف هجمــات قــوات األســد.
علــى  التمهيــد  بــدأ   2016/11/20 فــي 
ــد األعظــم  ــو، كان التمهي منطقــة مســاكن هنان
ــة  ــي، قصــٌف بالمدفعي ــي حيات ــه ف ــذي رأيت ال
ــة  ــرات الحربي ــل والطائ ــات والبرامي والراجم
ــد حوالــي  علــى مــدار الســاعة. اســتمر التمهي
6 أيــام حتــى ســقط الحــي بأيــدي قوات األســد، 
التــي دخلــت مــن األحيــاء التــي تســمى البيــوت 
العربيــة، وتشــكل طوقــاً مــن الجهــة الجنوبيــة 
لحــي مســاكن هنانــو، واســتمرت بالتقــدم فــي 
ــى  ــدرو، حت ــل ب ــة األرض الحمــرا وجب منطق
فــروج  مقابــل  األوتوســتراد  إلــى  وصلــت 
الشــرق فــي أول حــي طريــق البــاب. كان 
فــي حــي مســاكن هنانــو هــم  المرابطــون 
كتيبــة أبــو شــقرا التابعــة لحركــة الزنكــي، 
ــو الجبهــة الشــامية. ــاط مقاتل وفــي بعــض النق
ــة  ــم يكــن ســقوط الحــي تخــاذالً، ولكــن كثاف ل
ــراً  ــرت كثي ــث أجب ــة بحي ــت هائل ــران كان الني
ليواجــه  االنســحاب،  علــى  المقاتليــن  مــن 
كثيــرون منهــم تهمــة الخيانــة والتخــاذل، وتــم 

اســتدعاء البعــض للتحقيــق معهــم.
ــدة  ــاط الجدي ــاط الرب ــي نق ــوات ف ــزت الق ترك
وبســتان  والحيدريــة  الصاخــور  حــي  فــي 

الباشــا،
وفــي غرفــة العمليــات كان الحديــث يــدور 
مــع عــادل أبــو روان، وهــو مســؤوٌل فــي 
القــوات الكرديــة، عــن مفاوضــات إلدخــال 
ــة  ــل تســليمه منطق ــات مقاب ــام والمحروق الطع
ــد  ــه بع ــن وبســتان الباشــا، ولكن ــك وبعيدي الهل
قبولــه َرفـَـَض فــي اليــوم التالــي تنفيــذ االتفــاق، 
وبــدأ التمهيــدُ النــاري علــى مناطــق الحيدريــة 

ــا. ــتان الباش ــور وبس والصاخ
الثــوار  انســحب  تذكــر  مقاومــة  أي  بــدون 
ــي  ــاط 8 و11 ف ــن النق ــاه وم ــن شــركة المي م
منطقــة بســتان الباشــا علــى جبهــة الشــيخ رز 
فــي 2016/11/29، كان االنســحاب صادمــاً 
الســاعة  حتــى  مــؤازرات  أي  تــأِت  ولــم 
ــاعات  ــي 8 س ــد حوال ــاًء، أي بع ــابعة مس الس
مــن ســيطرة القــوات الكرديــة ومعهــا مقاتلــون 
مــن جيــش الثــوار علــى نقــاط بســتان الباشــا، 
ــاه. ــى محطــة المي ــوات األســد عل وســيطرة ق
دارت اشــتباكات عنيفــة ولكننــا لــم نســتطع 
ــة، فانســحبنا نحــو  ــي المنطق ــدم ف ــاودة التق مع
والشــعار، وســقطت  البــاب  أحيــاء طريــق 
أحيــاء بســتان الباشــا، الشــيخ خضــر، الهلــك، 
النظــام  قــوات  بيــد  الصاخــور،  الحيدريــة، 
ــة. شــهدَ حــي  ــا، والميليشــيات الكردي وحلفائه
الصاخــور االشــتباكات األعنــف والمجــازر 
ــة  ــد نتيج ــوات األس ــا ق ــي ارتكبته ــر الت األكب

ــلحة. ــواع األس ــكل أن ــران ب ــة الني لكثاف
صــار الفاصــل بيــن النقــاط التــي يســيطر 
عليهــا الثــوار وقــوات األســد هــو األوتوســتراد 
الممتــد مــن دوار الصاخــور وحتــى مطــار 
ــرة  ــل الصغي ــم الفصائ ــي، ومعظ ــب المدن حل
بــدأت باالنهيــار واالنضمــام إلــى الفصائــل 
ــدد  ــث الع ــن حي ــا م ــي كان أكبره ــة، الت القوي

ــن الزنكــي وأحــرار الشــام،  ــور الدي ــة ن حرك
وأمــا مــن حيــث القــوة الناريــة فقــد كان تجمــع 

ــوى. ــو األق ــرت ه ــا أم فاســتقم كم
فــي 2016/12/1 صــارت النقــاط الجديــدة 
ــى  ــوالً إل ــك وص ــرم البي ــي ك ــي ح ــوار ف للث
ــد  ــعار، بع ــي الش ــن ح ــب م ــوز القري ــد الل س
أن ســقطت معظــم األحيــاء الشــرقية. لــم يــدم 
بقاؤنــا كمقاتليــن فــي هــذه المنطقــة ســوى يــوم 
ــعار  ــي الش ــو ح ــا نح ــحب بعده ــد، لننس واح

ــرة. مباش
كل  فــي  تتغيــر  كانــت  الســيطرة  خريطــة 
ســاعة، وخــالل تواجدنــا فــي كــرم البيــك كان 
يمــر مــن أمامنــا فــي كل ســاعة مئــات المدنيين 
المتجهيــن نحــو مناطــق ســيطرة النظــام هربــاً 
ــه  ــذي تطلق ــم ال ــران، والجحي ــة الني ــن كثاف م

ــم. ــرات عليه الطائ
نُِقلَــت  قــد  كانــت  الثقيلــة  األســلحة  معظــم 
ــة  ــة وســيف الدول ــك نحــو حــي الزبدي ــل ذل قب
وصــالح الديــن وجســر الحــج، وهــي األحيــاء 
التــي حوصرنــا فيهــا جنــوب غــرب حلــب فــي 
النهايــة. كان قــد بــات واضحــاً أن قوات األســد 
تســعى لتقســيم حلــب الشــرقية إلــى أقســام كــي 
تســتطيع حصــار الفصائــل، ويســهل عليهــا 

دخــول هــذه المناطــق.
تقدمــت قــوات األســد مــن جهــة المعصرانيــة 
ــى  ــاق الحصــار عل ــة الميســر إلطب ــن جه وم
المقاتليــن فــي حــي الشــعار وكــرم الجبــل مــن 
ــى  ــدأ عل ــد ب ــد ق ــات، وكان التمهي ــة الجه كاف
حــي الشــعار فــي الوقــت ذاتــه، فانســحب 
الجبــل ومقاتلــوه  أبــو عبــد الرحمــن كــرم 
ــكر،  ــي عس ــو دوار قاض ــار نح ــاً للحص تجنب
ومعظــم المقاتليــن فــي الشــعار انســحبوا أيضــاً 
ــون/ نحــو دوار قاضــي عســكر ومشــفى العي

المحكمــة الشــرعية.
ــواع  ــى أبســط أن ــا حت ــي بأيدين ــد بق ــم يكــن ق ل
الســالح الثقيــل، وال حشــوات وال دبابــات، ال 
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ــا  ــاً كن ــا فعلي أعــرف كيــف حــدث ذلــك، ولكنن
ــة. ــة فردي جميعــا نرابــط بأســلحة خفيف

فــي  الميســر  حــي  علــى  النظــام  ســيطر 
2016/12/4 وعلــى حــي الشــعار فــي اليــوم 
التالــي، ودخلــت قــوات األســد هــذه المناطــق 

ســيراً علــى األقــدام بــدون أي مقاومــة.
ــا فــي مشــفى العيــون ودوار قاضــي  دام بقاؤن
عســكر يوميــن، ثــم انســحبنا نحــو مناطــق 
ــا  ــد، وبعضن ــاب الحدي ــب القديمــة ودوار ب حل

ــة. ــهد والزبدي ــة المش ــى منطق ــب إل ذه
بــدأت قــوات األســد االقتحــام مــن جهــة بــاب 
الحديــد وحلــب القديمــة فــي 2016/12/7، 
المرابطــون  وكان  المــؤازرة،  منــا  فُطِلبَــت 
هنــاك هــم مقاتلــو الجبهــة الشــامية بقيــادة 
ــة،  ــى المنطق ــا إل ــة. ذهبن ــد الحزاون ــو محم أب
ــز  ــد الحواج ــام أح ــة ق ــب القب ــي ج ــد ح وعن
َف عــن نفســه بأنــه مــن جبهــة  بإيقافنــا، وعــرَّ
ــا  ــم أخبرن ــا ث فتــح الشــام، وســألنا عــن وجهتن
ــة  ــب القديم ــقطت، وأن حل ــد س ــة ق أن المنطق

أصبحــت »عــدواً«.
توقفنــا وطلبــُت مــن الســائق العــودة، فخرجــت 
عندهــا إحــدى الســيارات مــن داخــل حلــب 
القديمــة، وقــال لنــا مــن كانــوا فيهــا إن النقــاط 
ثابتــةٌ ومــا زالــت معنــا. دار خــالٌف علــى 
ــم  ــؤازرة، فل ــا للم ــوا إدخالن ــز، ورفض الحاج
ــي  ــا والت ــت معن ــي بقي ــاط الت نعــد نعــرف النق

ــا. ــا أدراجن ــك عدن ــقطت، ولذل س
فــي الوقــت ذاتــه كانــت قــوات األســد قــد 
ومنطقــة  عزيــزة  جبهــة  علــى  ســيطرت 

الحرابلــة،
ــدة  ــاط جدي ــت نق ــه هــو تثبي ــا نفعل ــا كن وكل م
المــؤازرات  أمــا  إلينــا،  للذيــن سينســحبون 
ــاً وكأن  ــاه تمام ــد فقدن ــس فق ــوم المعاك والهج
المســالة قــد حســمت، بينمــا كانــت قــوات 
األســد تدّعــم نقاطهــا الجديــدة وتســتمر بالتقــدم.
ــاجين  ــع المس ــوا جمي ــاء أخرج ــذه األثن ــي ه ف
مــن ســجون جبهــة فتــح الشــام وحركــة نــور 
ــرى،  ــل األخ ــض الفصائ ــي وبع ــن الزنك الدي
ســجين،   1500 يقــارب  مــا  عددهــم  كان 
وكانــت أشــكالهم غريبــة وعلــى أجســادهم 
ــن  ــوا م ــاجين كان ــم المس ــب. معظ ــار تعذي آث
المقاتليــن القدامــى، وتــم إرســال كثيريــن منهــم 
ــم. ــٌم منه ــهد قس ــث استش ــات، حي ــى الجبه إل

ــي  ــا ف ــى حوصرن ــحابات حت ــتمرت االنس اس
أربــع مناطــق هــي الزبديــة والمشــهد وصــالح 
ــن 2  ــد ع ــا ال يزي ــة، بم ــيف الدول ــن وس الدي
كــم. اجتمعنــا كلنــا هنــاك، وبــدأ الحديــث عــن 

ــة. الهدن
كل النقــاط التــي ســقطت فــي الفتــرة األخيــرة 
لــم تشــهد اشــتباكات عســكرية، كانــت عبــارة 
عــن انســحابات وأعمــال مقاومــة فرديــة مــن 

بعــض األشــخاص، الذيــن استبســلوا فــي هــذه 
المناطــق، وكان آخرهــم أبطــال المجموعــة 
بســتان  حــي  فــي  كاملــة  استشــهدت  التــي 

القصــر.
فيهــا  التــي تجمعنــا  المنطقــة  فــي  األعــداد 
صــارت هائلــة، والشــوارع ممتلئــةٌ بالنــاس 
والمقاتليــن، وكل بيــٍت صــار يضــم أكثــر مــن 

عشــرين شــخصاً.
بــدأ الحديــث عــن الهدنــة فــي 2016/12/13، 
ــاك  ــه كان هن ــُت في ــذي أقم ــت ال ــب البي وبجان
أحــد الحالقيــن الــذي كان يعمــل منــذ الســاعة 
ــا  ــل، معظمن ــى آخــر اللي الســابعة صباحــاً حت

حلــق ذقنــه وغيــر لباســه.
مســتودعات الذخيــرة التــي رأيناهــا فــي هــذه 
المناطــق مــن ســالح ثقيــل وغيــره كانــت 
تكفينــا ألربــع ســنوات، كنــا نحلــم فيمــا مضــى 
أن يكــون عندنــا رشــاٌش أو دوشــكا أو دبابــة، 
لنجدهــا أمامنــا اليــوم، وستســلم لقــوات األســد 
بموجــب شــروط الهدنــة التــي تســمح لنــا فقــط 

ــة واحــدة. ــة وجعب ــا بندقي بالخــروج ومعن
فوجئنــا أيضــاً بحجــم الغــذاء والمواد األساســية 
المخزنــة فــي المســتودعات، حتــى البــزر كان 
جائعيــن.  النــاس  معظــم  كان  فيمــا  مخزنــاً 
ــة  ــي المدين ــودة تكف ــت موج ــي كان ــواد الت الم
ســتة أشــهر علــى األقــل، ومــع بدايــة الحديــث 
عــن الخــروج »صــارت النعمــة باألراضي«.
ــة طــون  ــُت »علب ــتودعات، وأكل ــت المس فُتَِح
مــا شــفت متــال بحياتــي، شــغلة كبيــرة، وزنــا 
ــٌر مــن المــواد  ــو«، ومثلهــا كثي أكتــر مــن كيل
ــو الســكر بســعر  ــاذا إذن كان كيل ــة. لم الغذائي
بســعر 3000، وغيرهــا  6000 والطحيــن 

ــا. وغيره
فــي 2016/12/14 صــارت الهدنــة أمــراً 

أمــر  عــن  عبــارةً  االتفــاق  وكان  واقعــاً، 
أو  بالبقــاء  الخيــار  لنــا  يُتــَرك  لــم  إخــالء، 
ــو  ــا ول الخــروج، كان األمــر يقضــي بخروجن
مرغميــن، والتجمــع كان فــي ســاحة العامريــة. 
ــا إن  ــَل لن ــد قي ــا، فق ــم نســتطع إحــراق عتادن ل
ــليمه،  ــاء الســالح وتس ــة بق ــن شــروط الهدن م
وكانــت طائــرات االســتطالع ال تفــارق الجــو 
24 ســاعة، ولكــن كثيريــن منــا قامــوا بإتــالف 
بعــض األســلحة مــن خــالل وضــع الطلقــة 
بشــكل معاكــس ثــم إطــالق النــار لينفجــر بيــت 

ــف الســالح. ــار ويتل الن
كان الفــاروق أبــو بكــر مــن أحــرار الشــام 
هــو المســؤول المباشــر علــى المفاوضــات 
والهدنــة، وبقينــا نحــن فــي بعــض النقــاط مــن 
أجــل حمايــة المدنييــن الذيــن بــدأوا بالخــروج 

فعليــاً فــي 2016/12/15.
األخيــرة  الدفعــة  حتــى  المدينــة  فــي  بقينــا 
بقينــا   ،2016/12/22 فــي  خرجــت  التــي 
ــرة  ــي النقطــة األخي ــة 36 ســاعة ف ــي الحافل ف
للثــوار حيــث قــوات األســد تبعــد عنــا حوالــي 
ــة  ــاء الهدن ــول بق ــٍذ وردّ ح ــن أخ ــراً بي 50 مت
وانهيارهــا، كان الجــو بــارداً جــداً والثلــج قــد 

ــة. ــى المدين غط
كان الطريــق محــدداً بمعبــٍر واحــد مــن طــرف 
ــوا  ــة، وبعــض األشــخاص اتجه حــي العامري
مــن معبــٍر آخــر فقامــت قــوات األســد بإطــالق 
النــار عليهــم. كانــت إحــدى الحافــالت قــد 
ــام عناصــر األســد  ــى الحاجــز، فق ــت إل وصل
بإنــزال كل مــن كان فيهــا، لكــن المقاتليــن 
قاومــوا الحاجــز واستشــهد مقاتــالن، ففتــح 
ورماهــا  معــه  كانــت  قنبلــةً  الثــوار  أحــد 
ــه.  ــار علي ــوا الن ــل أن يطلق ــز قب ــى الحاج عل
ــهدوا  ــوار استش ــن الث ــة م ــمعته أن ثالث ــا س م

ــا. وقته

قصف عىل ادلب
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ُســِمَح لنــا بالمــرور بعــد ســاعات، وكان معنــا 
ــة شــخصان مــن الهــالل األحمــر.  ــي الحافل ف
ــوات األســد  ــن، األول لق ــى حاجزي ــا عل مررن
ــى  ــا حت ــوا بإيقافن ــم يقوم ــروس، ل ــي لل والثان
الحاجــز الثالــث، حيــث قامــوا بتفتيــش حقائبنــا. 
ــالً إن  ــاب قائ ــاط األســد الب ــح أحــد ضب ــم فت ث
مــن يريــد النــزول وتســوية وضعــه »فــي 
ــا كان  ــك. معظمن ــه ذل حضــن الوطــن«، يمكن
مــن المقاتليــن ومعنــا بنادقنــا وأيدينــا علــى 
الزنــاد تخوفــاً مــن حــدوث أي خــرق، لــم 
ــا  ــا طريقن ــة وأكملن ــن الحافل ــزل أي أحــد م ين
حتــى خرجنــا إلــى المنطقــة التــي يتواجــد فيهــا 

ــة. ــة المقابل ــي المنطق ــوار ف الث
ــن  ــن المقاتلي ــالً م ــت رت ــاعتين رأي ــا بس بعده
ــة،  ــلحة الثقيل ــن األس ــٌر م ــم كثي ــرج ومعه يخ
شــعرُت وقتهــا بغبائنــا نحــن الذيــن تركنــا 
ــالحنا  ــا بس ــلحتنا واكتفين ــم أس ــا معظ أو دمرن
ــه  ــدٌ أن ــا أح ــم يخبرن ــالً ل ــن فع ــردي، ولك الف

بإمكاننــا إخــراج أســلحتنا.
ــا  ــدور بينن ــث ي ــا، والحدي ــا بعــد خروجن تفرقن
عــن الذهــاب نحو الريــف الشــمالي واالنضمام 
لــدرع الفــرات، وكثيــرون يجلســون مثلــي 
هنــا، يســتمعون إلــى األخبــار ويتحدثــون عــن 
الهدنــة طويلــة األمــد التــي نســمع عنهــا أو 
ــع  ــي منرج ــل بلك ــا أم ــاهلل… عن ــيم. »ي التقس
لبيوتنــا منفتــح ورشــة، منفتــح بيــت، منعيــش. 
انكســرنا كلنــا، الــدم اللــي راح برقبــة ميــن مــا 

ــس هللا بيعــرف«. بعــرف… ب
ليــس لــدي رســالة أخيــرة أقولهــا، ولكنــي 
ــون وشــرطة  ــاً، أمني ــد أن أفضحهــم جميع أري
وإغاثيــون وقــادة. ظلمونــا جميعــاً، ظلمــوا 
أهــل المدينــة وجوعوهــا، وســلموها وأهــدروا 

ــهداء. ــاء الش دم
أبــو بيبــرس باليــا، مقاتــٌل مــن حركــة أحــرار 

الشــام اإلســالمية، قــال عــن قصــة خروجــه:
فــي 2016/12/21، وبعــد خــروج معظــم 
المدنييــن، بدأنــا بالخــروج فــي قوافــل ضمــت 
فــي معظمهــا مقاتليــن. خرجنــا فــي الحافــالت 
وبعــض الســيارات المدنيــة، وخرجــُت أنــا 

ــن. ــع بعــض المقاتلي ــيارتي م بس
تعطلــت ســيارتي فــي الطريــق، لنجــد ســيارةً 
للهــالل األحمــر. صعدنــا فيهــا، وفــي الطريــق 
أوقفنــا حاجــزان للــروس وقــام عناصرهمــا 

ــا متحفزيــن ألي شــيء ســيحدث ــا. كن بعدّن
فــي منتصــف الطريــق، كان هنــاك حاجــز 
عليــه عناصــر مــن حــزب هللا قامــوا بتشــغيل 
كان  الســتفزازنا.  شــيعية  ألغــاٍن  شــريط 
المشــهد مؤثــراً جــداً والعجــز كان يســيطر 

علينــا،
أكملنــا طريقنــا لنصــل إلــى الجانــب اآلخــر من 
ــق  ــي الطري ــات ف ــم نواجــه صعوب ــة، ل المدين
ســوى بعــض الســيارات التــي توقفــت نتيجــة 

الثلــوج واألعطــال.
 

ثــوار  أحــد  وهــو  المرنــدي،  أما رمضــان 
ضهــرة عــواد، فهــذه شــهادته:

 2016/12  /18 األحــد  يــوم  فــي  خرجنــا 
ــي  ــا ف الســاعة الواحــدة ظهــراً بعــد أن صعدن
تقدمــت  المدينــة،  مــن  للخــروج  الحافــالت 
الحافلــة إلــى أول حواجــز النظــام فــي النقطــة 
ــن  ــوا م ــة، فطلب ــة الراموس ــد منطق ــر عن صف
ــرور. ــا بالم ــمحوا لن ــم يس ــودة ول ــائق الع الس
بقينــا حوالــي الربــع ســاعة، وعنــد استفســارنا 
ــة  ــالت المتوجه ــم إحــراق الحاف ــه ت ســمعنا أن
نحــو كفريــا والفوعــة. طلبــوا مــن الحافلــة 
التقــدم، فقلــُت ألحــد القــادة أن دخولنــا مــن 
الممكــن أن يعرضنــا للخطــر، ولكنــه أجابنــي 
نكمــل  أن  وعلينــا  الخــالف  حــل  تــم  بأنــه 

الطريــق.
ــا  ــا وصلن ــم 6، وعندم ــة رق ــي الحافل ــت ف كن
إلــى الســاتر الترابــي الــذي يقــف عنــده النظــام 
والميليشــيات الحليفــة لــه قامــوا بإيقافنــا، وعنــد 
ــن الرجــل  ــوف م ــارنا عــن ســبب الوق استفس
أننــا  أجــاب  األحمــر،  للهــالل  يتبــع  الــذي 
ســننتظر اكتمــال الحافــالت الـــ 25 ثــم نتقــدم.
أننــا  يطمئنونــا  الهــالل  عندمــا كان رجــال 
ــت  ــط، كان ــي الحافــالت فق ننتظــر اكتمــال باق
ــة عصــراً. ــى الرابع ــارفت عل ــد ش ــاعة ق الس
ــمس،  ــاب الش ــد غي ــاً، وعن ــاعة تقريب ــد س بع
ــَب العناصــر التابعــون لقــوات األســد مــن  طل
الهــالل األحمــر إشــغال األضــواء فــي الحافلة، 
ــاً  ــة نهائي وأتــت األوامــر بعــدم مغــادرة الحافل

ــزول منهــا ألي ســبب كان. وعــدم الن
حاصــر الحافلــة عشــرة جنــود مــن الجانبيــن، 
الحافلــة  حــول  الدواليــب  بإحــراق  وقامــوا 
بنــا، ورفضــوا  إلينــا واالســتهزاء  والنظــر 
ــال جرعــة مــاء رغــم  إعطــاء النســاء واألطف

مطالبتنــا المســتمرة للهــالل األحمــر بذلــك.
أحــد رجــال  جــاء  ليــالً  الســاعة 12  عنــد 
الهــالل األحمــر ومعــه لتــران مــن المــاء، قــام 
ــررة  ــا المتك ــض مطالبن ــاء ورف ــا الم بإعطائن
بالنــزول ولــو لقضــاء الحاجــة، ولــم يــردَّ علــى 
األســئلة حــول ســبب وجودنــا ووقــِت الســماح 

ــا بالمــرور. لن
حافــالت  لخمــس  ســمحوا  دقائــق  بعــد 
بالمــرور، وبقينــا نحــن فــي بــاص أحمــر 
وأطفــال  نســاء  بينهــم  شــخصاً   83 يحمــل 
ومصابــون بوجــوه خائفــة، إضافــة للجــوع 
التــي  الحــال  يمكــن وصــف  ال  والعطــش. 
ــم  ــال وصراخه ــكاء األطف ــا، كان ب ــا عليه كن
موجعــاً جــداً، وكانــت النســاء تحاولــن إغــالق 

بأيديهــن. أطفالهــن  أفــواه 
فــي الســاعة 3.5 صباحــاً صعــد إلــى الحافلــة 
تمــت  أنــه  وأخبرنــا  الهــالل،  أحــد رجــال 
حاجتهــم  قضــاء  يريــدون  للذيــن  الموافقــة 
فقــط،  واألطفــال  للنســاء  الحافلــة،  بجانــب 
ــبيحته،  ــد وش ــوات األس ــن ق ــرأى م ــى م وعل
ــة،  ــن الحافل ــزول م ــَن الن ــاء رفض ــن النس لك

وتــم إنــزال األطفــال فقــط.
اليــوم  مــن  التاســعة صباحــاً  الســاعة  فــي 
ــا  ــم الســماح لن ــد 22 ســاعة، ت ــي، أي بع التال
بإكمــال الطريــق. علــى الطريــق أوقفنــا حاجــز 
عليــه جنــود روس، صعــد أحدهــم إلــى الحافلــة 
وقــام بعدنــا وتمتــم بــكالم لــم نفهمــه، ثــم صعــد 
أحــد جنــود األســد وطلــب مــن الذيــن يريــدون 
ــم  ــوا، ل ــن أن ينزل ــن الوط ــى حض ــودة إل الع

يجبــه أحــد.
إلــى الجهــة  أكملنــا طريقنــا حتــى وصلنــا 
بانتظارنــا  تقــف  كانــت  حيــث  المقابلــة، 
ــى  ــا إل ــش الحــر قامــت بإيصالن ــالٌت للجي حاف
مراكــز اإليــواء، بعضنــا إلــى ســرمدا فــي 
ــارب  ــى األت ــا اآلخــر إل ــب، وبعضن ريــف إدل

فــي ريــف حلــب الغربــي.

الباصات الإلخالء من حلب
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أصوات من حلب المحارصة

رسالة من مجموعة سسفيان الليث من حلب المحارصة اىل حقيقة المقهورين

ــا  ــض بيدين ك ــدام. عم�ن ي الع
ن �ن ــ�ي ــا محكوم ــع منن ــة ارب ــام؟ ثالث ــن النظ 1- وي

ــد  ي بهدلنا.ماح ــر�ب ــح تنفض..بلع ة راي ــاوي.والذخ�ي ــو انس ــرف ش ــا مانع وارجلين
فلنا.بلرصاحــه بصــات  ة ا�ش عبشــتغل اتلــع هيــك وهيــك صافــت بصــات خــرصن
فلنا.لــى عبتقيلــه محموعــه عبتكــن مربطــه بعــد شــوي عبتقيلــه مــع  ه ا�ش خــرصن
ــ�ش  ــو هي..اك ــع الجيش..اش ــم م ــا تلقاه ن يعده ــ�ي ــه 2...3 مربط الجيش.عتلق

ــا ابــن حــال حلــب شــبيحه ي

ــا ابــن اخــوي..وهللا مســتقلة شــوفتكم يــا شــباب الحــارة..وهللا بــدي  2- اهــال ي
ــوك  ــوك وهللا اب ــق..هللا يرحــم اب ــح الطري ــس فات ــف ب ــى الري ــك ع ــع لهني اطل
بطــل وانتــم ابطــال زي ابوكــم... زم اتكملــو هــذا النضال..ابــوك ضــال يقاتــل 
ي القتــال لعنــد اتشــوفو جثــه بشــار الكلــب 

لعنــد ربــه خــذا عمــره وانتــم اتضلــو �ن
عــى راســو

ــو دولرات  ن يعب ــ�ي جوازي ــرك حالو...ال�ب ــد يح ــات وماح ــب انبع ــوي حل ــا خ 3- ي
ه...راحــت  ن ــه للخ�ب ــا حق ــا معن ــىي م ــش ال ــا الدراوي ــب علين ويمشــو...راحت حل

ــا بــس ــا نحن علين

أ عندكــم..وهللا نحــن عننــا هون  ي �ش
4- اهــال يــا خايــو اشــلونك انتــا..ان شــاء مــا �ن

ــي.. ــش النظام ــع الجي ــدو م ــر عبتواج ــش الح ــادة الجي ي منها..الق
ــا�ن ــد م توحي

ــو  ــش ويضل ــع الجي ــم م ــاء تلقاه ن وفج ــ�ي ــم مربط ــو انه ــذول بكاره..عبيقول ه
ي العســكري خــاذوه النظــام والمستشــفى 

ــا�ن ــدوار الق ــوم ال ــو علينا..الي ب يرصن
ــا  ي نصفه

ــا�ن ــذب القبط ــو تك ــر قول ــش ح ــك جي ــك هني ــد يقول ــن كل واح العوي
ــرا  ــك بك ــور هي ــت الم ــك..اذا كان ضال ــدي احكيل ــش ب ــك اي ــش نظامي..ل جي

ــالن  ــا...وكل اع ي انتهين
ــ�ن ــا يع ــل علين ــش وص ــون الجي ــة يك ن ثالث ــ�ي ــوم يوم الي

ي العــالن كــذب..اذا بيقولــك دمــرو7 
أ يطلــع �ن الجيــش الحــر كــذب وكل �ش

ــى  ــاروخ ع ــو ص ب ــره يرصن ــره م ــو كذب...م ــات كل ــات و10دباب ــات..او8 دباب دباب
ــاو  ــم عبيس ..وكله ن ــم كذاب�ي ــر كله ــش الح ــع الجي ــادة تب .. الق ي ي ام �ب ــة �ب مدرع
ب فينــا  ان تــرصن حالهــم عبتوحــدو وعبينضمــو مــع الجيــش بشــار الكلب...الطــ�ي
الرجيمــات خــوي ايــش بــدي احكيلك..حــ�ت النــاس الــىي بــدو يطلــع مايحســنو 
ي قبطــان الجيــش الحــر هــراب ضــال الشــعب 

ب 24 ســاعه..�ن ان يــرصن لنــه الطــ�ي
ي العــالن كذب..عافــو الشــعب يقــوم لحالــو..

ي عبيطلــع �ن
الفقــ�ي بــس..كل �ش

ــا لن ــم شــبيحه بشــار...ارحلو خ�ي ــور يضــال هيك...هــم كله اذا الم

المظلــوم.  الفقــراء  النــاس  كان  فقــط  حلــب  ي 
�ن

ي 
ي الأحيــاء أكــ�ش المتواضعــة الــ�ت

النضــال و مقاومــة �ن
يعيشــون فيهــا العمــال.

لــك  ن انهــم ل تــزول ... حيــث ســوف؟ أيــن؟ تــرك م�ن
ء؟ اىل ســقوط تحــت مضخــات و تصويــر  ي

عــن أي �ش
ن مــن الأســد أن تحيــط جنبــا إىل جنــب مــن  الفاشــي�ي

الدبابــات الأمــم المتحــدة؟ 
شــعب حلــب، أن يقــاوم إىل استشــهاد بــال حــدود، 
ــا،  ــبة لن ــتجابة ... بالنس ــهم إذا الس ــؤال و أنفس س
ــس؟  ــة إيزي ــول أن مكافح ــش؟ ل أق ــة. والداع مذبح
ي تحكــم وليــس رمــي أكــ�ش 

ــ�ت هــو 40km المنطقــة ال
ــات. مــن تحي

ــن الجيــش الحــر مــع  و الجيــش الســوري الحــر؟ أي
الدبابــات، والصواريــخ الســحب تركيــا؟ أيــن؟ ليســت 
الت الغنيــة التفــاوض الخــاص بــك  هاتفــك جــ�ن
الستســالم وكانــوا ولــو مــع أ�هــم وآمنــة القنــوات. 

والشــعب؟ 
الشــعب الــذي تألــق هــذا عظيــم الثــورة اليــوم 

ذبــح بالفعــل الغطــاء: أعطانــا أيضــا مــن داخــل ...
ن  ل الفــوز الأســد الآن أو إذا كان بســبب لــه الســابق�ي
ي عــام 2011 و 2012 

الت تمريــر إىل جانــب الثــورة �ن جــ�ن
ــليم  ــل الآن تس ــا تفع ــا، كم ــيطرة به ــد الس ــى بع ع

مــن داخــل...
ي جنيــف وفيينــا مــع الوليــات المتحــدة 

وتركيــا؟ �ن
وروســيا، تقاســم المبلــغ. و ypg؟ بالفعــل المحتلــة 
ي شــمال حلب.

ن مــن الأســد �ن الت الفاشــي�ي مــع الجــ�ن

ي وقت متأخر؟
و علمنا. وسيتم �ن

 نحــن ل يــزال عــى قيــد الحيــاة نحــن الثــوري الثــورة 
وليــس مــن تســليم ... أولئــك الذيــن ل توجــد لدينــا 
ــن  ــا، ونح ــن هن ــن نح ــط م ــد فق ــد و واح ء تفق ي

�ش
ســنبذل للدفــاع.

الفــردوس،   ، الأحيــاء  أصدقــاء  تــرك  صامــت، 
نحــن؟  حيــث  ســوف؟  حيــث  قــال،  الأنصــاري، 
تشــغل الجبهــة، الجــزء الأمامــي مــن القتــال، مواقــف 

الثــوار أن الرســمية مــن الجيــش الحــر يســلمو.

ي مجــالت المتمرديــن 
ي الضواحــي، �ن

نعــرف أنــه �ن
ــا تشــغل مناصبهــم  ــب إخوانن مــن كل محافظــة حل

ــاع. ــط الدف ــم خ وتنظي
ء، ولكــن حيــث أن تذهــب؟ دون  ي

نقــص بعــض الــىش
ن والحريــة، دون أصدقائنــا والأ�  الثــورة أو الخــ�ب
قتــل وهنــا دفــن. حيــث أن تذهــب؟ لمــاذا علينــا أن 
ــاع  ــنبذل الدف ــن س ــا، ونح ــت هن ــا أن ــب؟ لدين تذه

عــن!
المظلــوم العالــم ســوف نعــرف أن فخــور العمــال 
. ن ي الستســالم قبــل الظالمــ�ي

و المظلــوم مــن أبــدا �ن

ــتماع  ــة والس ــظايا المرتزق ــن ش ــاء م ــعر الضوض يش
ي 

... ولكــن �ن لــم تســمع  ي 
الــ�ت المتمــردة  صمــت 

ميــل المتفجــرة آذان خونــة. انفجــار كمــا لل�ب

ن مجموعة سفيان الليث بيان من المقاتل�ي
من حلب الثوري 

اللواء مصطفى أبو جمعة

8/12/2016

8/12/2016

بوتني وبشار
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ــة الكلــب بشــار األســد  ــون االول واإلمربيالي ــوم 13 ديســمرب كان ــاح ي كان صب

ــاء  مســتمر بالقصــف ,أعلــن بوتــن أنــه متــت الســيطرة عــى 95٪ مــن األحي

 املتمــردة مــن حلــب يف ســوريا بالدماء.  وأن 5٪ مــن األرايض املتمــردة مل تدمر.

وهكــذا كانــت الخطــة اإلمربياليــة لإلبــادة الجاعيــة مــن قبــل بشــار واملرتزقــة 

ــدرس األخــر يف  ــن الكلــب,و إعطــاء ال ــه ومضخــات بوت ــة وحــزب الل اإليراني

الثــورة الســورية ,وأن يــرتك رســالة واضحــة: أي شــخص ضــد الــدول الربجوازيــة 

ــعوب  ــح الش ــم ذب ــط يت ــس فق ــث لي ــدرس حي ــب . وال ــا يف حل ــينتهي ك س

ــا  ــراب، وفق ــا إىل ت ــم و تحويله ــم منازله ــم تهدي ــل و يت ــاع، ب ــرة والجي الثائ

لألســاليب الصهيونيــة، وليــس املحتــوى العتقــال وذبــح الفلســطينين، وهــدم 

منازلهــم وأحيائهــم.

ســوريا،  يف  االول مظاهــرات  13 كانــون  يف  الثاثــاء  يــوم  بــدأت  لذلــك، 

ــي ال  ــررة الت ــق املح ــض املناط ــن يف بع ــعوب املقيم ــان الش ــتاع اىل بي واالس

تــزال بيدهــم، بــدأوا يخرجــون بــاآلالف إىل الشــوارع. بكامــل الغضــب إلنقــاذ 

ــة، ــة ثاني ــة كلغ ــة اإلنجليزي ــم وباللغ إخوته

جبهتــا النــرة وأحــرار الشــام، تتطلب هذه الكســور إىل وقف مارســة األعال 

التجارية ,ومعا الطاق رساح حلب، أو استغالها لهم بالدخول بالقوة يف ترسانة 

 الدبابــات وأخذ أســلحتهم هم أنفســهم و ســتفرج عــى من ال يــزال قامئا هناك.

هــز هــذا التهديــد اإلمربياليــة، التــي ســارعت إىل اإلعــان عــن أن تركيا وروســيا 

قــد توصــل إىل اتفــاق لضــان االفــراج عــن العائــات الذيــن كانــوا يقاومــون يف 

حلــب، والتــي مــن شــأنها أن تضمــن الحافــات وممــرات آمنــة بحيــث ميكــن 

جلبهــا إىل إدلــب و الضواحــي الغربيــة ملدينــة حلــب.

ــاس إىل  ــروج الن ــن خ ــة ,وح ــة جاعي ــن مهزل ــر م ــن أك ــذا مل يك ــن ه ولك

الشــارع لنقلهــم، بــدأت املدفعيــة ومرتزقــة بشــار وطائــرات بوتــن اطــاق النار 

باســتمرار. وكان واضحــا أن كل ذلــك كان مجــرد ســرك للتخفيــف مــن التعبئــة 

الضخمــة التــي نشــأت يف املناطــق املحــررة. ويف الوقت نفســه أرســلت  الجيش 

الحر لــه جنــاح »دعــاة الســام« إلقنــاع النــاس مــن أجــل فتــح ممــرات آمنــة، 

وأنــه أفضــل للشــعب يف حلــب حيــث يســمح لهــم بالخــروج.

اليوم، 15 ديســمرب، مجزرة حلب ال تزال مســتمرة، واإلبادة مســتمرة ، واليســار 

العــامل يعــزل أكــر وأكــر املظلومن الذين يقاومــون، إما مع االفــرتاءات أو كذلك 

 بدعوتهــم إىل تقديم لكســور الربجوازية التــي تقدم التفاوض عى دماء املقاتلن.

ــاز،  ــا نحــذو حــذو األممــي للمصنــع الب ــزال مســتمرا. دعون لكــن الــراع ال ي

ــب،  ــزرة حل ــى مج ــدادا ع ــت ح ــة صم ــدة دقيق ــه مل ــظ يف ترف ــذي الح ال

ــون األبــراج املحصنــة مــن  ــجناء اليونانــن الذيــن ينظم أو الفوضويــن الس

ــة  ــى أفضــل طريق ــة واملناقشــات للســعي للحصــول ع املحــارضات اإلمربيالي

ملســاعدة الثــورة الســورية. نذهــب أبعــد مــن ذلــك، دعونــا نأخــذ الســفارات 

الروســية، ســفراء النظــام الفــايش بشــار مــن جميــع البلــدان، مســرة اىل 

الســفارة االمريكيــة، دعونــا نقطــع الشــوارع، املصانــع يف حلــب، وتنظيــم لــواء، 

وإرســال التجهيــزات، وهــذا هــو عــى جــدول األعــال. دعونــا اآلن، أو حيــك و 

حيــي قــد ينتهــي كــا يف حلــب

أبو معاذ

15/12/2016

تقرير من حلب

أطفال قتلوا عىل يد بشار

اول عدد من الجريدة حقيفة املقهورين

Haqeqa Al Maqhoureen
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في الواقع، ورؤية مجزرة حلب، ما زال هناك 
اشخاص الذين يصرون على أن سوريا يطور 

الحرب بين روسيا والواليات المتحدة؟
PO )حزب العمال(، وPTS )حزب العمال 

االشتراكي( من األرجنتين ويصر ويلح على هذه 
الفكرة. حرب الغريبة التي لم تطلق الواليات 

المتحدة صاروخا واحدا، لم ترسل طائرة واحدة، 
ولكنه لم يعطي السيطرة والمجال الجوي لي 

»العدو« الروسية إلى مجزرة بحرية.

ما هو المطالبة هراء سخيف. الواقع يتحدث عن 
نفسه. ضدها، يقولون بأننا سنكون في سيناريو 

حيث الواليات المتحدة يحصلون على أكبر إهانة 
في التاريخ!

واألمانة الفنية المؤقتة يصل العبث أن نقول أن 
هذا هو ضعف أوباما.

والحكمة التي وضعها الحزب الفرامل على ثمل 
حتى تصل. خسرة PTS وPO نظام تحديد 

المواقع، لدينا إلعادة حساب مسارك. من أجل ال 
شيء يفهم من الثورة وال الثورة المضادة.

القائم بأعمال باكت جنيف

كل ما تخفيه في حلب هوفرض اتفاق للثورة 
المضادة جنيف. اتفاق لتقسيم سوريا، اتفاق 

أوباما وبوتين وتركيا وجميع عمائها المحليين.
هذا االتفاق نص على أن ال الواليات المتحدة وال 

إسرائيل قد تتدخل لسحق الثورة السورية، ألن 
الشعب األمريكي لم تسمح للواليات المتحدة بعد 

فراره من العراق، وأن إسرائيل قد ألقيت البنزين 
على النار. لذلك كانت الخطة للحصول على 

القتلة المأجورين وعمالء الذين يقومون باألعمال 
القذرة.

فأرسلوا بوتين الذي هو السجان من الجمهوريات 
السوفيتية السابقة للمسلمين مثل كازاخستان 

وأوزبكستان والشيشان وتركمانستان والعشرات 
منهم لسحق الثورة من قواعدها في طرطوس.

إيران قدمت صفقة مع أوباما، وتعطي دليال والء 
حزب هللا العميل، تعمل القوات كما المرتزقة دعم 

بشار.
أرسلت الواليات المتحدة الدولة اإلسالمية في 

العراق، أو القول، جنراالت صدام حسين، الذي 
نسق مع االسد با آبار النفط وخطوط األنابيب في 
محافظات دير الزور والرقة، حيث يدخلون ذبح 

الجماهير. هذا ما فعله داعش.

تركيا تسيطر على البرجوازية السنية، وذهب 

إلى معسكر الثورة في اللحظة األخيرة للسيطرة، 
والتعامل معها وسحق السلطة المزدوجة من 

العمال والجنود المسلحين الذين كسروا الجيش في 
2011-2012، ووضع لجان التنسيق قائما.

استخدموا البرجوازية الكردية والستالينية من 
حزب العمال الكردستاني للخروج من الجبهة 
العسكرية في الحرب األهلية ضد األسد. اليوم 

الجماهير الكردية في نهاية األمر الطبق الرئيسي 
من جنيف. تركيا تسليم حلب، في مقابل الباب 

في محافظة حلب الشمالية والسماح بم حاصرت 
جيشه مع األكراد في كانتونات كردستان 

السورية.
مع سحق الجماهير، التي ستحدد مستقبل سوريا 

بدءا والقادمة في المستعمرة، التكون األسد 
وال بوتين ... سيحدد االمبرياليين النفط ووول 
ستريت. ألن أوباما فعل معادي للثورة وظيفة 
جيدة. اآلن يأتي ترامب البقاء مع النصر ... 

ولكن هذا سوف يسمح للجماهير و!!!
حلب هي المعركة الكبرى األخيرة للقضاء على 

ازدواجية السلطة، ومعاقبة الجماهير وسحق 
الثورة. هزيمتهم بها وتسليمها وغير منظم من 

الداخل.

اليسار اإلصاحي هو أبعد ما يكون عن فهم 
الثورة والثورة المضادة

اليسار، ذكرى جديدة من الثورة األرجنتينية أن 
تجيب عما كان سيحدث لي يوم 20 ديسمبر 

2001، وفرضت الثورة األرجنتينية على دي 
ال روا واجتاحت البرلمان والعدالة البرجوازية 
وتدمير الجيش؟ يمكن اإلجابة على هذا السؤال 

ألعضائها؟

 نقوم بالرد بأن هذا كان صدمة كهربائية في 
جميع أنحاء أمريكا الالتينية ... وكما حدث في 

سوريا وفي جميع أنحاء المغرب العربي والشرق 
األوسط أيضا وقد منحل الثورة المضادة القارية 

والدولية.
 ليس هناك شك في أن الثورة المضادة، إذا كانت 
هذه العملية قد وضعت، وتجميع قواتهم لمهاجمة 

الثورة ... كما فعلوا في كل الثورات في العالم 
التي البرجوازية شهدة و هدد قوتهم. عن طريق 

فرانكو )الدكتاتور اإلسباني 1975-1939(، 
فيديال )الديكتاتور األرجنتيني، 1982-1976(، 
بينوشيه )الدكتاتور التشيلي 1985-1973( .... 

أي ضربات معادية للثورة ... وأرسل عمالءه 
إلى ثورة خطوط إلى شوش -الرياض داخل: 

كانت البرجوازية لمنع ذلك مصادرة مصادري 
والقيادات الخائنة للطبقة العاملة المدفوعة من قبل 

البرجوازية لخيانة الثورة ... وإال فرض حمام 
دم مع أفضل المقاتلين في نفس اطالق النار مع 

الظهر كما هو الحال في اسبانيا في 1930

وعالوة على ذلك، وضعت لسحق الثورات 
اإلمبريالية الحرب بين األشقاء، التي يتم فيها ذبح 
الشعوب المضطهدة بينهما، كما حدث مع العراق 
مهاجمة إيران من أجل االنتهاء من سحق الثورة 
اإليرانية البطولية لعام 1980، والتي صودرت 

من قبل آيات هللا.
اليسار اإلصالحي، الممرضة العاصمة الموت 
ترى سوى »عبر السلمى« و »الديمقراطية« 

االشتراكية، وبالتالي ال تعد الطبقة العاملة، وليس 
لالستغالل وال مناضليه إلى الثورة المضادة 

عندما يبدأ في النمو.
في الشرق األوسط شهد »ربيع الشعوب«، 
أو »الثورات الديمقراطية« عندما الثورات 

سوريا - 18 ديسمبر 2016

مجزرة الفاشية في حلب:
غادر إلصاحي لم تجد الطريق

قوات املرتزقة من بشار تدخل يف حلب



25 حقيقة المقهورين

بداية العمال من أجل الخبز، الذي اشتبك علنا 
مع الحكومات واألنظمة اإلمبريالية في جميع 
المنطقة، والجماهير لم يجعل الثورة مع كتاب 

تحت الذراع. لتاريخ البشرية هو تاريخ الصراع 
الطبقي.

في حالة األرجنتين، على افتراض أن الثورة قد 
وضعت في مستوى سوريا وليبيا واليمن، كان 

يمكن أن يكون على المضادة مفتوحة. دون حتى 
نصل الى ذلك، وقعت مجزرة جسر بويريدون 

مكان، و40 جريمة قتل في 20 ديسمبر 2001. 
وهذا يعني أن البرجوازية كانت تستعد فرقته من 
المسلحين والقوات صدمة الفاشية لسحق الثورة. 

وهذا لم يحدث. جاء البوليفارية، مع كاسترو، 
وكيرشنر وموراليس تحويل هذه العملية الثورية 
وتعزيز البرجوازية إلى أن العمال يعانون اليوم.
ولكن، ونحن نصرة، الثورة نفسها قد وضعت، 

الثورة المضادة لن يكون ردا فوريا. يلفت االنتباه 
جميع برامج الصمت البرلماني األيسر على 

جزر مالفيناس، حيث توجد قاعدة حلف شمال 
االطلسي. أو تعتقد، كما أمر الشراء، »سوف 
تتخذ السلطة السياسية«، وسوف حلف شمال 

االطلسي ننظر في االتجاه اآلخر؟
 ال شك في أن حلف شمال األطلسي الفوكالند 
أن هاجم بقسوة الثورة األرجنتينية. إذا كانت 

الجماهير ال تعوق والجيش التشيلي، البرازيلي، 
الخ كما أنها بمثابة القوى المعادية للثورة من 

اإلمبريالية لغزو ومواجهة الثورة. هناك 7 قواعد 
عسكرية يانكي في كولومبيا. ان االمبريالية 

استخدام جميع وكالء لسحق الثورة، وهذا ما 
يقومون به في سوريا وفي جميع أنحاء الشرق 

األوسط.

دعونا نلقي نظرة على هايتي. اقتحمت قوات 
االمم المتحدة واحتلت هذا البلد لسحق انتفاضة 

العبيد. القوات على من جميع بلدان أمريكا 
الالتينية، وخاصة البوليفارية، بقيادة البرازيل 

المرسلة من الحكومة ديلما، أكبر انقالب وغزو 
هايتي.

عندما يكون هناك ثورة، وضعت الجماهير 

في هيئة دائمة لتنظيم العمل المباشر والنضال 
الجماهيري. البرجوازية تدخل هذه المنظمات 

مباشرة أو ترسل عمالئها إلى شوش عليهم، حتى 
ال تتطور لديهم هيئات السلطة من المستغلين.

 في األرجنتين كانت قد تقدمت الثورة كما 
المغرب العربي والشرق األوسط، والتي من 

شأنها أن تجعل البيرونية وغيرها من مكونات 
البرجوازية؟

إدخال الكائنات الحية ازدواجية السلطة لتدميرها، 
الستمالة لهم، إلى الضرب بيد من حديد وترك 

أجنحتها اكثر تشددا.
اآلن هم يدرسون ثورات القرن العشرين، وسوف 

ندرك أن هذا حدث في كل الثورات سحق؟ 
اإلمبريالية بدعم الستالينية نظمت وخططت 

معاعلى خنق العمليات الثورية األكثر تقدما، 
بما في ذلك المواثيق الدولية المعادية للثورة 

ضخمة. لذلك كان في نيكاراغوا والسلفادور، 
حيث الساندينيين وفارابوندو مارتي اندمجت في 
الجيوش البرجوازية مع ضباط الثورة المضادة 

الفاشي ضده الثورة كان يقاتل.
ما حدث في نيكاراغوا كان جريمة ... مع وفاة 

أكثر من 100،000 نيكاراغوا يتم سحق »ضد« 
جيش من المرتزقة جندوا من جميع أنحاء أمريكا 

الالتينية ريغان مع الجنراالت األرجنتينية من 
الديكتاتورية التي كان التدريب. والساندينيين 

تسليمها في نهاية المطاف على السلطة 
للبرجوازية، وتنظيم »انتخابات ديمقراطية« ... 
على النحو المقترح من قبل األمانة الفنية المؤقتة 
في كل زاوية ... »ديمقراطية حقيقية« كما يقول 
مع زعماء اإلمبريالي على فاروفاكس االجتماعي 

في اليونان، وكالينيكوس في انكلترا .

اإلصرار ويصرون على أن سوريا هي جارية 
ل«حرب عالمية ثالثة«. وهذا مثل قوله أن في 

السلفادور ونيكاراغوا كان هناك اشتباك بين 
االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية، 

وتتقدم حرب الواليات المتحدة ضد الدولة 
العمالية. بينما في الحقيقة كان هناك الكونتادورا 
اتفاق الدولية وإسكيبوالس، لسحق الثورة. هذا 

هو ما يجري فرضها اليوم في سوريا على اتفاق 

للثورة المضادة من تركيا وروسيا والواليات 
المتحدة مع جميع عمالئها ... واالتفاق اللقاء الذي 
يجلس أيضا االصالحي اليسار العالم. أنها مهمة 
في هذا الجدول. يقولون أن أولئك الذين يتآمرون 

ضد الثورة وضد الشعب محاربة بينهم.
حسنا، ويحدث وحدث في الشرق األوسط. 

البرجوازية عندما يرى الخطر في الممتلكات 
الخاصة بك تطور كل غريزته والوعي الطبقي. 
ويشحذ درجة القصوى. ويقدم العديد من وكالء 

المدفوعة. هذه هي الطريقة التي يتم استدامة هذه.
في منطقة الشرق األوسط تعيش سلسلة من 

الثورات خيانة، وتحيط، ذبح ... ويعاب حتى 
من قبل »االشتراكية« الذين لم يفهموا أن الثورة 

الوطنية التي شكلها، ولكن الدولي لمحتواه. في 
حين أن الثورة المضادة تسعى لسحق الثورة في 

جميع أنحاء العالم ... وأيضا من داخل !!!
لليسار في البرلمان إذا ضاع. متحدثا عن 

»االستيالء على السلطة السياسي«. من 20 
ديسمبر، ولكن ال يتكلم أو تكوين األحزاب 

للثورة. عندما يرون أي تمييز. عندما سحق كما 
هو الحال اآلن، إما. هذا هو المصلح ملخص 

الحديث عن االشتراكية في أيام األعياد وأبدا فهم 
األقل عن الثورة، والذي لم يكن حتى يحلم األداء.

مأساة:
أصداء ترك الخوف من اإلسام التي تشجع 

اإلمبريالية

وأفضل مثال على ذلك هو جيش الشعب الجديد 
)ما يسمى حزب مناهض للرأسمالية الجديد( 

الفرنسية، التي تقدم المشورة للجزارين الخامس 
الجمهورية الفرنسية لتسوية مع »مزيد من 

الديمقراطية وأقل األسلحة.« رؤسائهم استخدام 
كليهما. كذبة برجي مركز التجارة العالمي 

ألسلحة الدمار الشامل وداعش هراء إنشاؤها 
من قبل أوباما. وهكذا اإلمبريالية خلقت برنامج: 

الخوف من اإلسالم.
ويضمن هذا لنهب ثروات الشعوب الشرقية 

وذبح ثوراتها. مع هذا تعمل السياسة اليسرى 
اإلصالحيين ببغاء لإلمبريالية، وتعزيز السيطرة 

على البرجوازية اإلسالمية الرجعية على 
استغاللها. إذا خسرت في الحبوب.

ولم يفهموا أن ال 300 ألف نسمة من حلب هم 
99٪ من العمال واألسر الفقيرة؟ هم يعتقدون 

أنهم االنتحار؟ حيث كنت أعتقد أنها سوف اآلن؟ 
أين؟ للصحراء.

اليوم استئجار غرفة في المناطق التي تسيطر 
األسد أو في أي مكان في سوريا دمر يكلف 300 

$! والبرجوازية السورية يعيشون في قصورهم 
أو في الخارج.

الجماهير ال يكون خطأ من تفاهات اإلصالحية. 
العمال ثاقب الفكر تجد طريقها إلى الثورة. 

ومجزرة في سوريا ال يعيش في سالم ألولئك 
الذين قذف.

أبو معاذ
اإلخالء من حلب
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لتربيــر تغطيتهــا ملجــزرة األســد وتجاهــل العــال واملســتغلن القتــال ضــد نظــام اإلبــادة 

الجاعيــة الســوري وقواتــه املرتزقــة، العــامل اليســار الجديــد يلعــب الدعايــة اإلمربياليــة 

مــن الشــعوب املســلمة يف املغــرب العــريب والــرق األوســط لتربيــر النهــب اإلمربيــايل 

املنطقــة والغــزوات العســكرية. مــع حملــة كراهيــة اإلســام لــه ضــد الجهاديــن 

مكافحــة اإلســامي، جعلــت اإلمربياليــة مجازرهــا أبشــع ضــد الجاهــر. فعلــت أمــس 

ــايل »مكافحــة داعــش«  يف حــريب العــراق وأفغانســتان، واآلن يف ســوريا مــع العــذر املث

يذبــح الجاهــر مــن خــال األســد وبوتــن. أننــا أمــام الدعايــة اإلمربياليــة وقحــة لتربيــر 

ــات  ــا آي ــر«، ك ــور ال ــي »مح ــس ممث ــى أم ــه حت ــى أن ــدل ع ــة ي ــا يف املنطق عمله

اللــه اإليرانيــن وحــزب اللــه، هــم اآلن جنــود جيــد قضيتهــم وحلفائهــا يف مجــزرة ضــد 

الجاهــر الســورية.

و«اليســار الجديــد« العــامل أصــداء هــذه الحملــة ويحولهــا إىل الحجــة الرئيســية التــي 

يســمم وعــي املايــن مــن العــال يف جميــع أنحــاء العــامل. املتكــررة عــى نطــاق واســع 

يف الصحافــة عــى أن يف ســورية كان هنــاك خــاف بــن القطاعــات الرجعيــة وال تعــرتف 

ــن  ــدون ان م ــم يؤك ــد. وه ــة األس ــادة الجاعي ــد اإلب ــر ض ــوري للجاه ــال الث النض

ــة،  ــز والحري ــوز الخب ــد والف ــة األس ــام 2011 لهزمي ــذ ع ــتغالها من ــال اس ــل والقت العم

كلهــا الجهاديــن.

لذلــك يقولــون للعــال العــامل أننــا بحاجــة إىل تــرك مذبحــة ضــد الجاهــر الســورية 

وحلــب وذلــك ألن جميــع مــن شــأنه ISIS وتنظيــم القاعــدة والجهاديــن. تنتــر بــن 

ــزو  ــوش لغ ــتخدم ب ــذي اس ــم ال ــس العل ــو نف ــام، وه ــة االس ــال ارهاب”مكافح الع

ــم  ــار الس ــل اليس ــة ينق ــاد. الربجوازي ــايل وتش ــزو م ــتخدم لغ ــا تس ــراق، وأن فرنس الع

ــية  ــية الروس ــة األرثوذكس ــادة الكنيس ــا وق ــم الباب ــاذا ال يته ــن. مل ــن الظامل ــام م النظ

لتكــون أكــرب القتلــة الجهاديــن عــى هــذا الكوكــب نعمــة الســيوف كل جنــدي القاتــل 

ــح شــعبه؟ ــذي ذب ال

يف ســوريا ويف جميــع أنحــاء املغــرب العــريب والــرق األوســط، هنــاك وجهــان: الجهــاد 

مــن املظلومــن واملضطهديــن »اليســار العلانيــة« هــي املحكمــة الثانيــة.

الجاهــر املناهضــة لإلمربيالية،وتــم التاعــب بهــا مــن قبــل الربجوازيــة املحليــة، 

وكانــت تســمى مــن قبــل اليســار األبيــض، تعليــا وعلانيــة واملاســوين، املتحــدث باســم 

والربجوازيــة اإلمربياليــة، إذ أن »شــعب همجــي ومتخلــف« عندمــا يكــون هــذا اليســار 

ــدن  ــة لن ــي، ومدين ــة الخامســة االســتعار الفرن ــح الجمهوري ــن مصال ــع ع ــذي داف ال

ــي  ــن الت ــايل للمحرتف ــار اإلمربي ــن اليس ــر م ــع أك ــال تجوي ــاض الع ــرتيت. خ ووول س

ــة. يهاجــم قــوة مــن الجاهــر، روحــه للفــوز ضــد اإلمربيالي

الذيــن يقاتلــون ضــد املجــرم األســد ليســت »القبائــل«، »الربابــرة املتخلفــة« أو 

ــة،  ــة لإلمربيالي ــارات االجتاعي ــن والتي ــون اإلصاحي ــا يقول ــامين« ك ــن اإلس »املتطرف

وهــي الطبقــة العاملــة وحلفائهــا، وفقــراء الريــف واملدينــة نحــن نواجــه الرتوتســكين 

العــال  مــع  يتعاملــون  الذيــن  املاركســية  املراجعــن  مــن  واالخرتاعــات  التحيــز 

ــيطرة  ــتعادة الس ــة واس ــر الثوري ــع الجاه ــال م ــار، والقت ــازدراء واحتق ــن ب املضطهدي

عــى أفضــل الــدروس وتقاليــد أمميــة املاركســية، كــا الثــوري تســمى الــدويل الثالــث 

ــن: ــي »أعل ــاس الرق ل« الن

ــت  ــرة، كن ــذه امل ــل:” ه ــب كل ممث ــرق دون أن يطل ــعوب ال ــا ش ــرن[ دع “]الكومن

تنتمــي إىل األمميــة الشــيوعية، والحــزب الشــيوعي، أم ال؟ نحــن ال نطلــب منهــم: 

الحــزب الــذي تنتمــي؟ ونحــن نســأل كل واحــد منكــم ليقــول لنــا: كنــت الرجــل الــذي 

يعيــش لعملــه؟ انــه ينتمــي اىل الجامهــر العاملــة؟ هــل تريــد إنهــاء القتــال بــن النــاس؟ 

انــه يريــد ان تنظيــم الكفــاح ضــد الظاملــن؟ وهــذا يكفــي. )...( نحــن نحــرم املشــاعر 

الدينيــة للجامهــر وتثقيــف تعــرف مــرة أخــرى للجامهــر. وهــذا يتطلــب عمــل عــدة 

ســنوات. نحــن نقــرب مــع الرعايــة املعتقــدات الدينيــة يف الــرق الجامهــر العاملــة 

وغرهــا مــن البلــدان. )...( ونحــن نعتقــد أن يــوم الســاطن أكــر، يجــب أن ال يتســامح 

مــع االســتبداد. يجــب أن تبــدد وتدمــر إميــان ســلطان، وإقامــة الســوفييتات حقيقيــة. 

وكان الفاحــن الــروس أيضــا ثقــة كبــرة يف القيــر. اال انــه عندمــا فــازت ثــورة حقيقيــة 

للشــعب، كان هنــاك مــا يقــرب مــن أي أثــر لذلــك اإلميــان يف القيــر. وســوف تكــون 

هــي نفســها يف تركيــا وجميــع أنحــاء الــرق عندمــا يتــم ثــورة حقيقيــة مــن الفاحــن 

بهــا. لــذا، فــإن النــاس برسعــة تســليم إميانــك و ســلطنة أســيادهم “.

ــن  ــاد ضــد الرأســاملين الربيطاني ــوة اىل الجه ــة الدع ــا نواجــه اآلن مهم ــول إنن ــا أق وأن

ــن  ــي ع ــا اآلن. وغن ــون هن ــة يقوم ــؤالء البلطجي ــا ه ــر م ــاق، يتذك ــين.يا الرف والفرنس

ــرف  ــا. هــل تع ــدا هن ــا جي ــة متثي ــن ال ســيام ممثل ــاس الذي ــن هــؤالء الن ــث ع الحدي

ــع يف  ــا، الوض ــاؤها يف تركي ــم إنش ــية ت ــة والفرنس ــة الربيطاني ــع يف العاصم ــى الوض حت

ــا، أمــس أرادت  العاصمــة الربيطانيــة خلقــت يف بــاد فــارس، والوضــع بالنســبة ألرميني

ــن” ــع ع ــد يداف ــوم ال أح ــن والي ــاع ع ــاق للدف ــات الوف كل الحكوم

أيهــا الرفــاق! لقــد قيــل الكثــر عــن »الحــرب املقدســة« يف الســنوات األخــرة. 

الرأســامليون، عندمــا كانــوا يخوضــون حربــا اســتعامرية دمويــة، حاولــت أن تظهــر هــذه 

ــا  ــاس يعتقــدون. عندم ــر مــن الن ــا حــرب مقدســة، وتســببت يف كث املجــزرة عــى أنه

تحــدث يف 1914-1918 مــن »حــرب مقدســة« كان خطــأ وحشــية. ايهــا الرفــاق، وهــم 

الذيــن تجمعــوا ألول مــرة يف الكونغــرس لدينــا مــن الشــعوب الرقيــة، يجــب أن يعلــن 

حربــا مقدســة ضــد اللصــوص، الرأســاملين األنجلــو الفرنســية. اآلن يجــب أن نقــول أن 

الوقــت قــد حــان أن العــامل يف العــامل كلــه ميكــن أن تحصــل عــى مــا يصــل والقيــام 

باالنتفاضــة مــع عــرات ومئــات املايــن مــن الفاحــن، ميكننــا تشــكيل الجيــش األحمــر 

أيضــا يف الــرق، تســليح وتنظيــم متــرد يف الجــزء الخلفــي مــن الربيطانيــن، ميكننــا أن 

نحــرق الصــوص، ميكــن أن يســمم وجــود كل ضابــط بريطــاين وقــح مــن الحاكــم يف تركيا، 

وبــاد فــارس والهنــد والصــن.

ايهــا االخــوة! وقــد حــان الوقــت لتنظيــم الجهــاد الحقيقــي ضــد اللصــوص والظاملــن. 

ــاد، ألول  ــة الشــيوعية لشــعوب الــرق ويقــول: »اإلخــوة، والدعــوة للجه ــدو األممي يب

مــرة ضــد اإلمربياليــة الربيطانيــة”

ليونارد هوفستادتر

2016/17/12

اليسار االصالحي يغطي مجزرة األسد مع الدعاية اإلمربيالية »اإلسالموفوبيا” ...

حلب
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كل االشــرتاكن خطــر، وأود أن يكــون حرجــا يف قــراءة 

ــن األعــال الوحشــية املضــادة  عــرات وعــرات م

للعامــل مكتــوب يف »اليســار يوميــات« مــن قبــل 

قــادة PTS بشــأن القضيــة الســورية. لــو مل يكــن 

رضوريــا ملواجهــة تســلط الســم عــى اآلالف مــن 

العاملــن ورجــال صادقــن، وأنهــم يســتحقون ســوى 

ــق. ــر املطل ــار األك ــت واالحتق الصم

ثــورة ســحقت مــن قبــل الفاشــية األســد وتســليم مــن 

الداخــل مــن خــال الجــراالت مــن الربجوازية الســنية 

مــن الجيــش الســوري الحــر الذيــن متكنــوا جنبــا إىل 

جنــب مــع لجــان التنســيق املحليــة آل النــرة مــن 

العــال والجنــود العاديــن، ويقــدم وهميــة عــى أنهــا 

انتصــار لروســيا و آل األســد ضــد الواليــات املتحــدة. 

الكــذب الحقيقــي لاتجــاه PTS، الــذي ينــص عــى أن 

الواليــات املتحــدة ســوف تكــون ضعيفــة ألن أوبامــا 

ينســحب مــن الرئاســة ويــأيت ترامــب. يقولــون أيضــا 

ــن  ــوى ب ــزان الق ــر مي ــب يف تغي ــة حل ــه يف معرك أن

الواليــات املتحــدة وروســيا وأن هــذا الوقــت هــو 

روســيا مــع األســد الــذي ســوف نحللهــا »ســوف 

تقــدم تنــازالت للواليــات املتحــدة«: »ومــع ذلــك، كــا 

هــو الحــال يف الحــاالت الســابقة يبــدو مــن الصعــب 

ــك.  ــا لذل ــم وفق ــرف دائ ــق أي ح ــاب إىل تحقي الذه

ــن  ــر اآلن أن كا م ــل بكث ــايض، وأق ــدث يف امل مل يح

ــن  ــن م ــري( واثن ــا )وك ــر أوبام ــد نظ ــيا واألس روس

ــادرة  ــي هــي عــى وشــك مغ ــات السياســية الت الهيئ

اإلدارة، يف حــن ينتظــر أن تشــكل ورقــة رابحــة، 

والنظــام الســوري ضــد أفضــل موقــع عســكري حلــب 

ــا  ــاع م ــروف س ــال الف ــة. يف أي ح ــنوات املاضي 4 س

ــي هــم عــى اســتعداد لاعــرتاف  ــازالت الت هــي التن

ــزا “ ــوى يف األرض غ ــد للق ــوازن جدي ت

ــا  ــب ك ــة حل ــدة معرك ــات املتح ــرست الوالي إذا خ

ــة، وســنكون  ــة املؤقت ــة الفني ــل األمان ادعــت مــن قب

ــدة  ــات املتح ــرس الوالي ــي تخ ــرب األوىل الت ــل الح قب

حتــى بــدون اطــاق صــاروخ باتريــوت وبــدون حشــد 

أســطول أقــوى املوجــودة يف البحــر األبيــض املتوســط. 

فيلــم الخيــال صحيــح أن أي شــخص يقــول االشــرتايك 

ــد. ميكــن أن يعتق

ــن  ــر م ــا ... أك ــف أوبام ــه ضع ــا لدي ــرى م ــا ن دعون

ــربص  ــن ق ــوك م ــر البن ــة للحظ ــدة خاضع ــنة واح س

األوليغارشــية  األمــوال  عــن  املتحــدة  والواليــات 

الروســية، ليصــل إىل ؤ. لقــد حــان الوقــت أن اتجــاه 

ــاعات  ــع س ــى لبض ــرك، حت ــر وت ــذب أك PTS ال تك

مــن اللعــب الســم العال.300مليــار$

ضعفــت الواليــات املتحــدة لعــدم متكنــه مــن التدخل 

ــذي  ــده بســبب ال ــارش عســكريا يف أي مــكان تري املب

ــة  ــام« الحقيقي ــة فيتن ــل »متازم ــاين داخ ــزال يع ال ي

ــوة  ــي أن الق ــذا يعن ــراق. وه ــه يف الع ــرىب ل ــد امل بع

ــران والتدخــل  ــوة الن ــدت ق ــة فق ــة املهيمن اإلمربيالي

املبــارش عــى هــذا الكوكــب بســبب العــال األمركين 

مل يعــودوا عــى اســتعداد للمــوت مــن أجــل األربــاح 

واألعــال التجاريــة مــن 1٪ مــن وول ســرتيت أمــس 

ــوا يف العــراق وأفغانســتان. كــا فعل

ال قــوة النــران، واســتغل أوبامــا عــن وكاء لامربياليــة 

الحتــواء العمليــات الثوريــة. يف ســوريا، أوبامــا، جنبــا 

إىل جنــب مــع منظمــة حلــف شــال األطلــي، 

رصــدت األســد وبوتــن لهــم )يتبناالقتلــة املأجوريــن( 

ثــورة املجــزرة.

ارسائيــل ال ميكنهــا القيــام بهــذا الــدور، فعلــت وغــزو 

ســوريا لســحق الثــورة وموحــدة لهيــب الجاهــر من 

املنطقــة. قامــت الواليــات املتحــدة مبهاجمــة ســوريا 

مــع مــا ميكــن أن بوتــن: األســد وإيــران، وأرســلت إىل 

تركيــا الســنية الربجوازيــة إىل خنــق الســلطة املزدوجــة 

يف املــدن املتمــردة.

يقــول اتجــاه PTS أن اليــوم يف ســوريا، هنــاك حــرب 

ــن هــو  ــة. ولكــن أي ــة واإلقليمي ــن القــوى االمربيالي ب

اإلمربياليــة والطبقــة العاملــة يف الحــرب عــى هــؤالء 

النــاس؟ هنــاك الحــروب التــي مل يكــن لديــك الطابــع 

ــدول:  ــن ال ــات ب ــة والعاق ــه هــو الدول الطبقــي، وأن

ــدول  ــن ال ــات وب ــن الطبق ــية ب ــات السياس التجاذب

ــن  ــد وبوت ــأن األس ــول ب ــة. الق ــدة واإلمربيالي املضطه

هــو الفــوز اإلمربياليــة األمريكيــة يف ســوريا، هــو 

ــد  ــة ض ــيد مذبح ــامل لنش ــن يف الع ــول املظلوم أن أق

الجاهــر الســورية .... مــا العــال يف العــامل ســيحتفل 

ليــس هزميــة اإلمربياليــة األمريكيــة، وأكــرب ســبب 

مــآيس ومصاعــب؟ نحــن أمــام املدافعــن محــرج 

األســد تغطــي الجاديــن مــن املظلومــن. إذا مل يكــن 

ــورة  ــرب؟ ث ــل يف الح ــج إىل التدخ ــا الربنام ــك، م كذل

ليســت متفــرج يف الحــروب، هــو الحــرف الــذي هــو، 

ــذ الحــروب ميــوت العــال واملســتغلن، ال ميــوت  من

ــة. الربجوازي

الثوريــة املاركســية لديــه دليــل عــى برامــج مختلفــة 

لرفــع قبــل الحــرب هــي الحــرب اإلمربياليــة، والغــزو 

مــن قــوة إمربياليــة يف بلــد شــبه مســتعمر، الــخ 

ولكــن اتجــاه PTS الربنامــج ال يف »الحــرب الســورية«، 

مــا يعنــي أن كل مــن يقــول ويكــرر، ثــم تنفــي 

والعــوودة مــرة أخــرى، هــو محــض وحــرا لتســميم 

وعــي العــال عــى عــدم التدخــل يف النضــال الثــوري 

اســتغال الســورين. يف الواقــع، األمانــة الفنيــة املؤقتة 

ــو:  ــورية ه ــألة الس ــل املس ــج قب ــاه الربنام ــن اتج م

ــزرة  ــل املج ــل أي يشء قب ــامل، ال تفع ــال الع ــا ع »ي

واإلبــادة الجاعيــة األســد«، وهــو مــا يعنــي أن األســد 

مســتمريف ذبــح.

هنــاك أوقــات اتجــاه واحــد مســتوى منخفــض جــدا 

تدمــر وتزويــر املاديــة التاريخيــة. أعــود لدراســة 

كاوزفيتــز ولكــن ال ننــى لينــن، الــذي دفــن كل 

يــوم. والقصــة أن تكــون أقــوى مــن أي منظمــة، 

والجاهــر اســتغال الســورين ســيعود قريبــا إىل 

ــىض. ــت م ــن أي وق ــه م ــن ل ــه، موصل قدمي

إيفان ليون

” ن ي سوريا، خرست الوليات المتحدة الحرب ضد الأسد وبوت�ي
موجة جديدة من اتجاه PTS ... “�ن

بوتني واوباما

2016/17/12



حقيقة المقهورين28

12 ديسمبر 2016

م ال ع ن ال �ي ي اس ي س اء ال ن ج س ع ال ي م ج ة ل ري ح ل ال ن أج ال م ض ن ل ي ل م ال ع وم ال ي ال

ة ق س ن راءات م دول إج ي 51 ال
وارع �ن ش ىل ال ل ع ن �ن ال

ي العالم 
ن �ن ي بناء الشبكة الدولية لحرية السجناء السياسي�ي

خطوة جديدة إىل الأمام �ن
والعدالة لشهدائنا

الخليل, فلسطني

الدولة االسبانية

االرجنتني

Haqeqa Al Maqhoureen

أفريقيا جنوبية

شاهد البيان من اليوم العاملي للنضال من أجل الحرية لجميع السجناء السياسيني العامل يف بلوغ

http://haqeqa-almaqhoureen.blogspot.com



29 حقيقة المقهورين

األوســط:  والشــرق  المتحــدة  والواليــات 
العدو. قــاد  نفــس  وهــو  الفئــة،  نفــس 
المعركــة، جنبــا إلــى جنــب مــع مئــات مــن 
الثــوار الســورية، مــن أجــل الحريــة لجميــع 
مثــل  العالــم،  فــي  السياســيين  الســجناء 
ــك،  ــجناء الباس ــطينية، والس ــة الفلس المقاوم
عفرون)قبــض عليــه فــي الدولــة اإلســبانية(، 
عمــال النفــط حكــم عليــه بالســجن مــدى 
)األرجنتيــن(،  هيــراس  فــي الس  الحيــاة 
الفوضوييــن مســجونين فــي اليونان. العمــال 
وطليعــة شــباب الثــورة الســورية معرفــة 
وفهــم أكثــر وأكثــر علــى تجربتــه الخاصــة 
فــي ســوريا تعطــي العقوبــة إلــى الطبقــة 
العاملــة العالميــة كلهــا، وبــأن األســد قــد 
فــرض إبــادة جماعيــة مماثلــة ألن القيــادات 
الخائنــة فــي العالــم تعمــل دعــم فئــة أيديهــم 

لقتــل الشــباب والعمــال الســوريين.

مــع الجنــراالت الجيــش الســوري الحــر 
مــن الشــمال الســوري فــي معــارك ال طائــل 
مــن وتركيــا، مــع سياســيين ورجــال أعمــال 
مــن الالجئيــن آل فــي إدلــب، وحلــب ثــوري 
تحيــط أخيــرا مــن قبــل قــوات األســد، وابــال 
ــل ــة ل ــز الموالي ــوات يانكي ــن والق ــن بوتي م

.YPG

أنــه كان أيضــا واضحــا جــدا أن   وبمــا 
الحصــار التركــي خــدم لقمــع الطبقــة العاملة 
ســوريا،  مــع  الحــدود  وتعزيــز  التركيــة 
لتأديــب أكثــر مــن 4 مالييــن الجــئ وهنــاك 
وعــدم تنظيــم أو تنظيــم صفوفهــا المقاومــة.

ــع  ــول الحقيقة! بالنســبة للبائ ــا ق  يجــب علين
ــر  ــال كبي ــل أعم ــام وكي ــن األوه ــر م األيس
رميــات فقــط تســميم عقــول العمال. أوبامــا 
وبوتيــن اإلحداثــي عــدم صدمــة طائراتها في 
المجــال الجوي الســوري. الواليات المتحدة، 
الكردية داعش وتركيــا  البرجوازيــة  مــع 
يســيطرون علــى شــمال ســوريا. ركزت 
قــوات مــن كل العصابــات الرأســمالية إلــى 
مجــزرة حلــب، كمــا فعــل أمــس فــي حمص، 
نــزاع  أن  يعرفــون  وداريا. وهــم  قصيــر 
ــم ســيأتي عندمــا ســحق  ــى الغنائ مفتــوح عل
آخــر معقــل للثــورة العمــال والفالحيــن التــي 
فتحــت فــي عــام 2011 فــي منطقــة الشــرق 
األوســط والمغــرب العربــي، مــن تونــس 
ــي  ــى القدس. ف ــب إل ــن حل ــرة م ــى القاه إل
ظــل هــذه الظــروف، تعييــن الثــورة المضادة 
اليــوم هدفهــا: لمهاجمــة لســحق عشــرات 
وعشــرات اآلالف مــن الجنــود والمتمرديــن 

مــن الجماهيــر الذيــن يقاومــون فــي ســوريا.
أبــو البــراء قــاد نضــال عمــال حلــب بجانــب 
ــال،  ــي القت ــى، ســقط أيضــا ف ــده مصطف وال
ونــزع ملكيــة الرأســماليين ورجــال األعمــال 
للفكــر  وال  العلــم  تملــك  ال  ســوريا  فــي 
ــاح  ــى أرب ــول عل ــن الحص ــع م ــط تداف وفق
ــع  ــع جمي ــاوض م ــع الحــرب والتف وســيم م
االطــراف فــي حيــن تجويــع إلــى 12 $ فــي 
الشــهر اســتغلت استشــهد الســوريين. كما 
يفعــل أصحــاب العمــل فــي تركيــا واألردن 
ــة مــن استشــهد ســوريا. لم  والحــدود اللبناني
الغضــب ضــد العمــال الثــوري ال تســتغرق 
التــي  المصانــع  طويال. دمــرت  وقتــا 
بوتيــن. أدت  طائــرات  بواســطة  تتخذهــا 
الجنــراالت اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة 
البعــد الحــدود أســلحتهم إلــى الشــمال علــى 
الحــدود مــع تركيــا، وذلــك ألن هذه األســلحة 
فــي أيــدي الجماهيــر ذاتيــة التنظيــم، يمكــن 
ــر  ــى كس ــذي انته ــال ال ــي القت ــرر ف أن تتك
ــار  ــب بش ــب الكل ــد غض ــار حلب. وق حص
ــار  ــوري اليس ــاح الث ــل الجن ــن قب ــل م بالفع
فــي  المتمــردة  والكتائــب  االشــتراكي 
مجموعــة  مقــر  دمــرت  سوريا. أســابيع 
الليــث، مــع الطائــرات الروســية  ســفيان 
ــي  ــرة ف ــذه الم ــر. كان ه ــل األخي ــن الجي م
راشــدين الضواحــي الجنوبيــة لمدينــة حلــب، 
ــو  ــاة أب ــي حي ــد تنه ــار ق ــة بش ــث مرتزق حي
البــراء، الــذي كان رئيــس هيئــة الدفــاع عــن 

ــب . ــن حل ــة م ــة الجنوبي الجبه

تــم تشــغيل الرفيــق أبــو البــراء بشــكل عاجل 
في مستشــفى ميداني في ســوريا. ال صمدت 
فتــرة مــا بعــد الجراحــة. وإذا خرجــت مــن 
آل  أو  البرجوازيــة  الحر العــام  الجيــش 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــيكون عل ــوم س ــرة الي النص
فــي أفضــل المستشــفيات فــي تركيا. رفاقــه، 
فــي  اليــوم  الذيــن  العمــال  مــن  واآلالف 

مقاومــة حلــب تمتلــئ الغضــب والكراهيــة، 
ــي  ــذا القبيل.صب ــن ه ــياء م ــرف أن أش ونع
ــوري  ــو ث ــا، وه ــر 24 عام ــن العم ــغ م يبل
ــث  ــفيان اللي ــة س ــم مجموع ــتراكي، زعي اش
ــدا  ــا ج ــام«، وكان واضح ــوار الش ــن »ث م
أن يقتــل الثعبــان عــن طريــق قطــع الــرأس، 
ــدس  ــي الق ــق، ف ــي دمش ــي ف ــي الرئيس والت

ــتريت. ــي وول س وف

خنــدق  فــي  البــراء  أبــو  الرفيــق  ســقط 
األســد  الفاشــية  ضــد  والقتــال  الحــق، 
عبــاءة  وتحــت  بوتيــن  مــن  المدعــوم 
والواليــات  المتحــدة  االمــم  مــن  واقيــة 
تمزقهــا  ببندقية ، التــي  المتحدة. حــارب 
 M16 ــاك ــم هن ــد. ث ــش األس ــر الجي جماهي
امريكــي أو صواريــخ ســام )ســطح-جو( 
ــال  ــن العم ــكان م ــاك س ــم هن األميركيين. ث
والفالحيــن ذبــح، مــع األســوأ مــن الصمــت 
مــن العالــم اليســار ... وعندمــا ال، للســتالينية 
ــا    ــة للثــورة التــي تدعــم علن والقــوى المعادي
ــاة  ــن مأس ــاب ع ــد. اليوم، النق ــن واألس بوتي
الجماهيــر الســورية الســقوط. نفس التحالــف 
ــل  ــي ظ ــوريا، ف ــول س ــورة ح ــادي للث المع
الهجمــات أوامــر الواليــات المتحــدة فــي 
ــات  ــت الوالي ــي الموصل. هاجم ــراق، ف الع
المتحــدة العــراق مــن جديد. إلنهــاء المهمــة 
التــي داعــش ال يمكــن تحقيــق مــا يلــي: 
االنتهــاء مــن ســحق االضطرابــات الثوريــة 
للجماهيــر العراقيــة التــي اندلعــت فــي عــام 
2014. والمالكيــن الحقيقييــن يعــود علــى 

ــه. ــو علي ــا ه م

ــون  ــتالينيين يفرك ــار والس ــي اليس اإلصالح
مبال. لديهــم  غيــر  نظــرة  أيديهم. وفــي 
الثــوري  الزعيــم  ســقط  الذيــن  الســالم 
العربــي  المغــرب  للجماهيــر  االشــتراكي 
داهيــة  شــابة  األوســط. ثورية  والشــرق 

 من الصفحة األخرة
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الــذي قــدم لــه الماركســية الثورية فــي الوقت 
ــق  ــورة 2011-2012. اعتن ــدأت ث ــذي ب ال
جــدا  الصغــار  الرابــع  الدولــي  األعــالم 
النضــال  عــاش  واعيــة  حياتــه  ومعظــم 
ــف  ــورية ووضــع يق ــورة الس ــل الث ــن أج م
حــزب الثــورة االشــتراكية فــي جميــع أنحــاء 
وأســرته  والعالم. هــو  األوســط  الشــرق 
يعيشــون ويعيــش كعمــال مــع بائســة 12 $ 
فــي الشــهر أن أربــاب العمــل - هــل هــم 
ــع  ــي جمي ــال ف ــع العم ــة - دف تحــت أي راي

أنحــاء مغــادرة ســوريا.

ووصفــه بأنــه اشــتراكي، أكمــل أبــو البــراء 
إعــداد الثــوري دراســته - فــي الخنــادق، 
مــع رفاقــه، أو فــي البلــدان المجــاورة - 
ــم ترجمتهــا إلــى  كتــب التروتســكية التــي يت
ــك،  ــن ذل ــم م ــك األه ــي ذل ــا ف ــة، بم العربي
ــح  ــي . ويوض ــج االنتقال ــي، والبرنام حماس
حقائــق  مــن  حقيقــة  أيضــا  رفيقنــا  وفــاة 
الواقــع الــذي ال يمكــن إنــكاره: قــادة اليســار 
اإلصالحــي فــي البرلمانــات البرجوازيــة 
تتمتــع يعيــد الــى ثــورة بطوليــة، أو كمــا 
األســد  دعــم  للعاصمــة  بيعهــا  بائســة 
»الفرانكــو الســوري«. وفي الوقــت نفســه، 
فــي  والقتــال  تمــوت  الثوريــة  والكــوادر 
ــع  ــي م ــراع الطبق ــن الص ــا م ــر تقدم األكث

المســتغلين فــي ســوريا.

قبل أســابيع، كان األســد في إدلب الجنراالت 
قــال قــادة الكتائــب المتمــردة مــن حلــب 
ــكري. وقال  ــاط العس ــات االنضب ــى االلتف إل
الرفيــق أبــو بــراء، أي شــخص أن يســتمع، 
أن فقــط اجتماعــات رجــال الكتائــب، لجــان 
ــة  ــي الجبه ــا ف ــون حق ــن يقاتل التنســيق والذي
أوال. حتــى  حلــب  الجماهيــر  وحاصــرت 
ــو  ــعى ه ــيجة، س ــب مس ــن، وحل ــك الحي ذل
وأصحابــه ليكــون الناطــق بلســان الجماهيــر 
الجائعة. قبــل أيــام نشــرنا هــذه الشــكاوى 
مــن المظلوميــن مــن حلــب ضــد الجنــراالت 
البرجوازيــة مــن الجيــش الســوري الحــر 

ــت عــن نضالهــم. ــي تخل الت

ــا  ســقط الرفيــق أبــو البــراء معــه عندمــا كن
االنتهــاء مــن المجلــد الثانــي مــن كتــاب 
»ســوريا تحــت النــار« 2015-16 بعنــوان 
»ســوريا: عمليــة مذبحة«. معــا، فريــق، 
العربيــة  فــي  الــدوري  الناتــج  وإعــداد 
باســم  المتحــدث  المقهوريــن«،  »حقيقــة 
ــة المجموعــة ســفيان  لجــان التنســيق الثوري
المجلة. كنــا  تحريــر  مديــر  الليــث. وكان 
للطليعــة  الثــوري  األممــي  جــزء  تنظيــم 
العمــال والكتائــب مــن ســوريا والشــرق 
ــة والمطبوعــة  ــة الرقمي األوســط حــول مجل
... التروتســكية تحولــت إلــى التحــدث باللغــة 

العربيــة لغــة الثــورة االشــتراكية.

هــذه ضربــة قاســية جــدا، وهــذا يملؤنــا األلــم 
والكراهيــة ضــد المســتغلين، ال يمنــع ننتهــي 
مــن هــذه المهــام المســلحة نقــوم بــه، وهــذه 
المــرة من دونــه ... ولكن نحن ســوف. قوى 
هــذه موجــودة بالفعــل وتزدهــر فــي خنــادق 

الحــرب األهليــة.

ونحــن علــى ثقة. ونحــن نعلــم أن هنــاك 
اآلالف مــن أمثالــه الذيــن يســيرون والوقوف 
ــورة  ــل الث ــن أج ــال م ــفلي للقت ــق الس الطاب
االشــتراكية. كانت الرأســمالية غاضبــة مــع 
ــو  ــي العالم. ه ــوري ف ــباب الث ــال والش العم
ــة  ــة الطبقــة العامل وهــي واقفــة أمــام محارب
العالمية. حتــى 43 فــي عــداد المفقوديــن 
بــراون  مايــكل  وقتــل  المكســيك،  فــي 
وغيرهــم مــن الرجــال الشــباب الســود فــي 
اليونانــي،  والشــباب  المتحــدة،  الواليــات 
ــم  ــطين ه ــبانية وفلس ــك أو اإلس ــة الباس دول
فــي أقبيــة األنظمــة والحكومــات الرأســمالية.

أن  مــن  والــدم  اللحــم  البــراء  أبــو  كان 
ــة  ــن مهم ــة م ــن واعي ــر، ولك ــباب الثائ الش
فــي  طرفــا  الوقــوف  لوضــع  تاريخيــة 
الثــورة االشــتراكية العالمية. وكانــت هــذه 
سدى.التروتســكية  تذهــب  لــم  المعركــة 
ــة  ــي طليع ــرة ف ــاء المنتش ــوة األحي ــي الق ه
الثــوار  نكــرم  الســورية، نحــن  المقاومــة 
االشــتراكية  عــن  للحديــث  لديهــم  وليــس 
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ــون كل  ــم ويخ ــر له ــاد ويدي ــام األعي ــي أي ف
ثــورة أن تفعــل الجماهيــر فــي جميــع أنحــاء 
وضعــت  ذلــك،  إلــى  العالم. باإلضافــة 
هــذه  وبيــن  بينهــا  المســافة  مــن  الكثيــر 

لهــم. الثــورات 

نحن FLTI فــي صــراع سياســي صــارم 
ضــد البائــع األيســر من األوهــام، التي تتولى 
ــالس،  ــة إف ــي حال ــمالية ف ممرضــات الرأس
ــا  ــن كم ــرة للمصرفيي ــد مباش ــدا قواع أو جي
يفعــل ســيريزا وحــزب بوديموس. علينــا 
ــزل  ــتراكية أن ع ــون لالش ــل المنتحل أن نفع
وتطويــق الثــورات والثــوار ال شــيء. مع 
اإلصالحييــن وأعــداء الثــورة الســاخرين 
الدوليــة  و »كتائــب«  »لــواء«  الذيــن ال 
بعــدم الذهــاب للقتــال مــن أجــل الثــورة 
ولكــن لتذهــب وتقتــل مــن وراء الثــوار، كمــا 
فعلــت األحــزاب الســتالينية فــي أوروبــا، 
ــم  ــب ل ــا كتائ ــل م ــاس قت ــت دونب ــي كان والت
يقــدم االتفــاق أعــداء الثــورة مينســك أوبامــا 
وبوتيــن. إذا كان واضحــا منــذ فتــرة طويلــة 
أن مــا بيــن الماركســية الثوريــة والســتالينية 
ــيوعيين  ــاك »الش ــن الدم. هن ــر م ــاك نه هن
ــيا  ــا، روس ــا، أوكراني ــن إيطالي ــباب« م الش
الذهــاب لتحيــة قاتــل األســد فــي دمشــق، 
وبذلــك تضامنهــا مــع القــوات الفاشــية ذبــح 
فــي ســوريا. على الجانــب اآلخــر، علــى 
ــوا  ــب، حارب ــن حل ــن المتمردي ــس م المتاري
وماتــوا التروتســكيين. في الوســط، ونهــر 
مــن الدم. علــى جانــب واحــد هــي دونبــاس 
يحصلــون  ال  الذيــن  للعمــال  الروســية 
علــى رواتبهــم لمــدة ســنة فــي إضــراب 
ثوري. والنقابــات األخــرى التــي موصليــن 
القاتــل  عقــد  أكتوبــر  لثــورة  الســتالينيين 
بوتيــن ومعــادي للثــورة أرســتقراطية جديــدة 

موســكو أدى.

 FLTI تنتهــي وســوف نســتمر وتعميــق 
المعركــة التــي كنــا إعطــاء معه. ســنقاتل 
مــن أجــل ســوريا الدورية والشــرق األوســط 
لتصبــح حركــة  المظلوميــن«،  »الحقيقــة 
ــر  ــن أكث ــدة م ــي واح ــال األمم ــة العم ثوري
ــة  ــن اإلمبريالي ــي تضــررت م ــق الت المناط
باللغــة  المجلــة  الكوكب. هــذه  علــى هــذا 
العربيــة تركــز علــى الــدروس المســتفادة 
مــن ســنوات مــن القتال. إعــالن، كمــا يفعــل 
ــد  ــية األس ــب الحــرب ضــد الفاش ــك لكس ذل
ــم االنتهــاء مــع الجنــراالت مــن  علــى أن يت
اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة و آل النصــرة، 
فمــن الضــروري أن مصــادرة الرأســماليين 
ــرة تصــل  ــتغرق فت ــه يس ــن، فإن والمصرفيي
وتنظيــم  أنفســهم  تســليح  بحيــث  حــدود 

يســعون  انهــم  الالجئيــن  مــن  المالييــن 
بشــار،  الكلــب  لســحق  منازلهــم  للعــودة 
ــي  ــة الت ــوى اإلمبريالي ــن، والق ــريكه بوتي ش
تتآمــر وراء الكواليــس واألمــم المتحــدة إلــى 
ــذر. ــا الق ــل عمله ــية تفع ــذارة الفاش ــذه الق ه

ألمــع  الشــباب  ألحــد  وداعــا  اليــوم 
األكثــر  الثوريــة  مــن  و. واحــد  قادتــه 
قيمة. نحــن التروتســكيين نســقي المعركــة 
بدمائنا. ســوف المالييــن منــا تأتــي هــذه 
المعــارك واتخــاذ األفــكار التــي أعطــت 
أبــو البــراء حياتــه لتحقيــق الفوز. يعيــش 
اإلصالحييــن فــي ســالم المقابــر للطبقــة 
ــة  ــطة البرلماني ــي األنش ــة ف ــة العالمي العامل
المقاعــد  مــن  عاليــة  طبقــات  فــي  أو 

العماليــة. األرســتقراطية 

الشــباب  األممييــن  مــن  قــررت  رفيقنــا 
اآلخريــن، يعلــن اســم مجموعــة فــي ســوريا 
ــى  ــل عل ــن تروتســكي، قت ــث، اب ســفيان اللي
ــول أن  ــتطيع أن نق ــتالينية. اليوم نس ــد الس ي
الرفيــق أبــو البــراء باعتبــاره رمــزا مــن 
ــا  ــة أيض ــوف المعرك ــوري، س ــباب الث الش
والطبقــة  الليــث  ســفيان  مجموعــة  العلــم 

العاملــة والمظلوميــن فــي ســوريا.

ــة  ــة العامل ــهيد الطبق ــو ش ــراء هللا ه ــو الب أب
مــن  المعركــة  رايــة  والعالــم،  الســورية 
والثوريــة  االشــتراكية  التيــارات  كل 
الذيــن يدعمــون القضيــة العادلــة للثــورة 
ــد. قبل  ــي األس ــب الفاش ــورية ضــد الكل الس
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــة، جنب الســقوط، الصحاب
مئــات مــن المقاتليــن الســوريين، رحــب 
البــاز  فابريــس  الكونغــرس  قــرارات 
دعــا  الــذي  الدولــي  والمؤتمــر  )بوليفيــا( 
اليــه العامليــن فــي مجــال التعليــم المكســيك 
لدعــم  بيانــا  أصــدر  )CNTE(، الــذي 
ــوال  ــذه األق ــر الســورية. وتترجم ه الجماهي
إلــى اللغــة العربيــة وهــم فــي مجلــة »الحقيقة 
المقهورين. “هــذه الزمــالء نســخه وجعــل 
بياناتهــم العمــال ســاو باولــو متــرو االنفــاق 
لدعــم الثــورة الســورية. أخذوا التضامــن 
ــة  ــة لحري ــوا جــزءا مــن الشــبكة الدولي وكان
السياســي العالمــي الســجناء. في الخنــادق 
ــب  ــر 43 المكســيك وكت ــي مصي ــب يعان حل
رســائل للتضامــن مــع المعلميــن فــي النضال 

ــن. ــو، األرجنتي ــل فويغ ــرا دي ــي تيي ف

لــم الفوضوييــن مــن الســجون اليونانيــة على 
لقتالهم. كانــوا  التضامــن والدعــم  رســائل 
يعرفــون كيفيــة التمييــز الذيــن هــم حلفائهــم 
الســورية. كانت  الثــورة  خنــادق  فــي 
الثــورة الســورية متحمســة األفعــال التــي 

ــم فــي األول  ــع أنحــاء العال وقعــت فــي جمي
مــن أكتوبــر، ويــوم الغضــب فــي دعــم 
الســوريين  الســورية. للمتمردين  الثــورة 
الخاصــة  الجســد  فــي  وتشــعر   - بحاجــة 
فــي  والمظلوميــن  العمــال  دعــم   - بهــم 
العالــم لقضيتهم. اليــوم، ألــف مــرة أكثــر 
ــة  ــراالت البرجوازي ــا الجن ــك، عندم ــن ذل م
يدعــون  الذيــن  والنصــرة  الحــر  الجيــش 
ــو  ــاحة المعركة. أب ــرك س ــم ت ــم يمثلونه أنه
بــراء غيــر متشــدد المؤمنيــن مــن كل هــؤالء 
الذيــن يقاتلــون الطبقــة العاملــة العالمية. ثــم 
ــة كل الذيــن  ــم محارب مــا هــو التــراث والعل
قاتلــوا حقــا للثــورة وتضحيــة بحياتــه لفــوزه.

مــن جانبنــا، نؤكــد مــن جديــد التزامنــا، التــي 
ــورة  ليســت ســوى لكســر الحصــار مــن الث
الســورية، ألن ذلــك ســوف كســر الحصــار 
الــذي يمنــع العاملــة العالميــة اإلمبرياليــة 

ــات. ــة والحكوم ــة، األنظم ــة الطبق هزيم
حلــب  مــن  تونــس  إلــى  دمشــق  مــن 
االشــتراكية  الثــورة   ... القــدس  إلــى 
ــا العمــال  واحد! وضــع الشــباب للعمل! تحي
ــو  ــق أب ــوري والفالحين! الرفي ــوري الس الث
بــراء القاعــدة ... حتــى انتصــار الثــورة 

العالميــة! االشــتراكية 

جماعية إلعادة تأسيس الرابع الدولية



وهبط أبو البراء، الزعيم االشتراكي للكتائب 
الثوار في سوريا

اآلالف من رجال الكتائب والعمال 
وقوة من النساء أنهن تكريم اسمه

أبو البراء القاعدة ... عامل، 
والكاتب، مدير صحيفة »الحقيقة 

المقهورين« لجان التنسيق الثورية 
سوريا...

هو أيضا شهيد الطبقة العاملة 
العالمية

تحت الرصاص الفاشية األسد وبوتين القاتل
الدفاع عن الجنوب األمامي من حلب، عاصمة المقاومة،

24/10/2016

الدفــاع عــن الجبهــة الجنوبيــة مــن حلــب 
مســيجة، قتــل برصــاص الفاشــي األســد 
ــة،  ــن، الرجــل ضــرب مــن اإلمبريالي وبوتي
ســقط أبــو البــراء، وهــو قائــد عمالــي شــاب 
ــب. وكان  ــن حل ــردة م ــر المتم ــن الجماهي م
ــت  ــوريا تح ــاب »س ــف كت ــي تألي ــارك ف ش
النــار«، التــي نشــرت فــي عــام 2014، 
ــا إلــى جنــب مــع أبــو معــاذ وكارلــوس  جنب
منــذر. كان شــخصية مؤثــرة وهامــة للحركة 
االشــتراكية الدوليــة. وكان منظــم للقــوات 
ــرب  ــاء المغ ــع أنح ــي جمي الرابعة الدولية ف
القتــال  األوسط. ســقط  والشــرق  العربــي 
فــي الضواحــي الجنوبيــة لمدينــة حلــب، 
عاصمــة المقاومــة، لكســر الحصــار مــن 
ــر  ــا للجماهي ــن وأوبام ــه بوتي ــار ورئيس بش

ــة. ــع للمدين ــة وتجوي المحروم

كان أبــو البــراء زعيــم الجماعــي العــادة 
الرابعة. تعرضــت  لألمميــة  التأســيس 
للهجــوم فــي معظــم بــؤر القتــال مــن الثــورة 

هــو  العالمية. هنــا  والثــورة  الســورية 
ــى حيــث  ــذي تنتهــي الكلمــات حت المــكان ال
كنــت فــي حاجــة الختيــار الخنــادق: إمــا مــع 
الجالديــن والقتلــة مــن الجماهيــر الســورية، 
والتــي تأتــي فقــط مواجهــة بعضهــا البعــض 
المظلوميــن. أو  غنائــم  أجــل  مــن  للقتــال 
ــون  ــن يكافح ــراء الذي ــة والفق ــة العامل الطبق
أن تــؤدي إلــى انتصــار الثــورة أنهــم وفقــط 

ــي 12-2011. ــية ف ــم ورأس ــا ل أنه

كان أبــو البــراء الثــوري الــذي قــاد النضــال 
ــي  ــتغلين ف ــباب والمس ــال الش ــل العم وتدخ
ســوريا ضــد مضطهديهــم فــي حــرب النفــط 
ــل  ــد يقوم بالعم ــي األس ــث الفاش ــام، حي الخ
القــذر نيابــة عــن القــوى االمبرياليــة. وكان 
الثاقبــة  األكثــر  الثوريــة  االشــتراكي 
والشــجاعة التــي كان لدينــا الدوليــة الراهنــة.

ــال  ــباب والعم ــن الش ــة اآلالف م ــاد التعبئ ق
ــة الجيــش  ــراالت البرجوازي ــة الجن ــى ثكن إل
الســوري الحــر وجبهــة االنصــرة )انظــر 

الصــور( تتطلــب تســليح الجماهيــر، بحيــث 
الثــورة،  مســار  وتقــرر  الذاتــي  تنظيــم 
ذلــك،  حــدث  مــرة  كل  ومعركتهــا. ألن 
تحــت  األرض  يهــز  بشــار  الكلــب  رأى 
أقدامهــم. وكان هــذا هــو الســبيل لتحريــر 
ســوريا. حارب  أنحــاء  وجميــع  حلــب 
ــم  ــة المباشــرة، التنظي ــن أجــل الديمقراطي م
كتائــب  بحيــث  الجماهيــر  لجــان  الذاتــي 
انتخــاب  المســتغلين  أحشــاء  مــن  يخــرج 
المباشــرة. كان  الديمقراطيــة  مــع  قادتهــم 
يحلــم وقاتــل مــع المقاومــة الفلســطينية، مــع 
العلــم بــأن األســد مغطــاة بشــكل جيــد للغايــة 
إلــى  رســائل  الظهر. بعــث  الصهيونيــة 
ــوريين  ــن الس ــن والالجئي ــه المهاجري إخوان
فــي أوروبــا ال تــزال تســعى مــن المجــازر 
الماركســيين  والمجاعة. علــى  والحــرب 
أوروبــا  شــعار  ســوريا  بــدأت  الثورييــن 
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الشهيد أبو الرباء


