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 املقاومة ال تستسلم!
هزمية األسد وجميع القوى اإلبادة الجامعية!

يــوم يوليو... الذكرى الرابعة لالنقالب 
العسكري السيسي

فلتسقط الديكتاتورية من السيسي، عبد 
اإلمبريالية األمريكية والصهيونية!
تحرير أكثر من 40000 سجين 

السياسي المصري!

مرصمرص

أدناه مؤمتر أستانا وخطتها »املناطق اآلمنة«! أدناه مؤمتر أستانا وخطتها »املناطق اآلمنة«! 

تدمري سوريا

املؤمتر استانا

ابو الرباء 
واحد كاتب من سوريا تحت النار استشهد 

بينام كان يدافع عن شعب حلب 
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الثورة السورية تمر لحظة حرجة. خرسنا معاقل الثورة 
والمناطق المحررة. وترد أحدث الأحياء المتمردة من 

ي بدأت اخالء إىل إدلب 
ا الحافلة ال�ت دمشق، وصلت أخ�ي

ي للتحرك 
ي درعا تواصل القصف العشوا�أ

وجرابلس. �ف
عىل رأس هذه الخطة. أولئك الذين قاوموا ح�ت النهاية 

ي حلب وحمص وحماة وضواحي مشارف دمشق، 
�ف

وداريا، تم نزع سالح، أخذوا كل ممتلكاته وأخذت 
ي محافظة إدلب.

ي خيام �ف
 الحافلة للعيش �ف

ي محافظات الرقة ودير الزور، 
ق السوري �ف ي الرسش

�ف
ي تسيطر هو الداعش، وهو الحرس عىل 

القوة الل�ت
ي هذه المنطقة الغنية 

يالية. �ف كات النفط الم�ب �ش
سة وصارمة،  بالنفط، يفرضو السيطرة العسكرية الرسش

ع  ف ي ل ي�ف
وحراس جيدة للغاية أن حقول النفط والمصا�ف

من قبل الشعب والنفط لمواصلة تتدفق إىل الأسواق 
 العالمية.

ي نفس الوقت يوفر ذريعة إىل الوليات 
تنظيم الدولة �ف

ي قصف عىل 
ف �ف المتحدة الأمريكية،اىل الأسد وبوت�ي

رهاب«  نطاق واسع للشعب باسم »حربا ضد الإ
! الوليات المتحدة ليس  ف رهابي�ي المزعوم. هم الإ

ي الرقة، دير الزور، 
ف �ف يقصف عىل داعش، لكن المدني�ي

ي مدينة الموصل العراقية. لديها الآلف والآلف 
وح�ت �ف

ان تابع أمريكا الشمالية كما تنظيم  من القتىل من الط�ي
الدولة بالكاد تكبدت خسائر.

ي شمال سوريا  توجد القوات المريكية المتمركزة. 
�ف

ة تحت قيادته، كردستان  وضعوا YPG الكردي مبا�ش
ة. السورية تحت سيطرة الوليات المتحدة مبا�ش

ي الحدود الشمالية لمحافظة 
ي المقابل، يتم التحكم �ف

�ف
ي 

ي تغزو وتحتل الأرا�ف
كية ال�ت حلب من قبل القوات ال�ت

السورية من تلك الحدود إىل الباب.

وكان قادة الجيش السوري الحر، وزعم »قادة 
الثورة« )لحد صوتهم ( لمؤتمر أستانا وقعت اتفاق 
نزع السالح لوقف القتال بشار، واستعرض السيطرة 
العسكرية للقوات الأجنبية الذين فعلوا دعامو هذا 
الكلب القاتل لئال يسقط. وهو التفاق الذي يسعى 

 لفرض الستسالم للثورة.
ي الخيام، ل تزال 

ولكن المقاومة ل استسلم! ل يزال �ف
ي ظروف الفقر، ترفض قبول 

تعمل 12 ساعة، ح�ت �ف
ي كل يوم 

ات بطولة تأ�ت ي إدلب، مس�ي
قرارات أستانا. �ف

جمعة قبل إعادة فتح جبهات ضد بشار، وسقوط 
النظام، ضد مؤتمر أستانا.

ي آخر خنادق الثورة ونقطة التجميع 
لقد تحولت ادلب �ف

المقاومة.

ي 
ول استسالم إخواننا من غرب محافظة حلب، �ف

الغوطة ودرعا. نحن ل نريد لقبول تقسيم سوريا، 
 ، ي

جوازية جزء من الأرا�ف حيث تسيطر كل عصابة ال�ب
مما يجعل تجارية ضخمة تحت قيادة الوليات 
المتحدة وتكلفة بؤسنا. لم يكن قدم الكث�ي من 

الشهداء حياتهم!

التفاقات أستانا هي خيانة والتسليم المفتوح للثورة، 
ي هي المناطق 

تحت اسم »مناطق الآمنة«، وال�ت
ي من شأنها أن الآن تحت سيطرة الجيش 

العنيدة ال�ت
السوري الحر. هذه المناطق هي الغوطة وإدلب ودرعا 

جزء من اقليم والجزء الشماىلي من محافظة حمص. 
ي شمال 

بقية البالد، بالإضافة إىل المجالت الواردة �ف
ف  ق سوريا،   تحت سيطرة الأسد، بدعم من بوت�ي و�ش

. ف يراني�ي  وآيات هللا الإ
ي اىل فرض تقسيم سورية وأعمالها. 

المؤتمر استانا تأ�ت
لقد تفاوضت بالفعل، وأنها قد وافقت بالفعل ... واذا 

مناقشة بينهما يتوافق أك�ش )أو أقل( لكل منهم. تلك 
ي المملكة العربية السعودية مع قطر، 

هي مناقشات �ف
وإيران، وتركيا، والهجمات داعش، الخ ما عليك القيام 

به مع الثورة شيئا، ولكن مناقشة مدى والذين ملء 
جيوبهم.

الت من  هم رجال الأعمال، وليس ثوريا. هم الج�ف
ي سوريا. خيل طروادة داخل 

جوازية السنية �ف ال�ب

صفوفنا، لم يكن يريد سقوط النظام، ولكن فقط 
ي 

ي مؤتمر دوىلي �ف
لملء جيوبهم. ح�ت أنهم كانوا �ف

كة أعمالهم. أولئك الذين ل يمكن، كما  أستانا ومش�ت
هيئه تحرير الشام، قبلت نفس الخطة دون الحضور 
« ولكن لم فتح أي  ف ... كانهم متمردين يتهم »ارهابي�ي

جبهة ول تملك إل أن إدارة »منطقة آمنة »الذي يتحكم 
ي جعلت 

ي إدلب. وموحدة المال والتجارة والأرباح ال�ت
�ف

وتجعل تكلفة من دمائنا. كلهم جزء من التقسيم 
السوري.

جوازية السنية  ونحن ندعو إىل تحدي كل امر من ال�ب
ي أستانا! ول تمثل الثورة السورية أو 

ي هي �ف
ال�ت

 الجماه�ي الذين ضحوا بحياتهم من أجل ذلك.
 أدناه مؤتمر أستانا و الخطة »مناطق الآمنة«!

وسوف نعود إىل وضع لجان التنسيق وننظم أنفسنا 
ي ينبغي 

للقتال من أجل سقوط النظام. القرارات ال�ت
اتخاذها من جانب الأطراف الحقيقية للثورة، وليس عن 

طريق فرض أوامر من القادة العسكريه الذين،ل أحد 
صواتهم لوالذين هم تحت إمرة المؤتمر أستانا. ونحن 

ندعو إىل طرح الجمعية سوريا الوطنية، والتصويت 
ة آلف نسمة والعمال  مندوب واحد عن كل عرسش

ي كل مدينة متمردة 
ف الفقراء من كل مخيم، �ف والفالح�ي

 والمنطقة حيث القتال وإطالق بشار أسد.
قامة  داد أسلحة للقتال ضد بشار وليس لإ لدينا لس�ت
ي تهدف فقط إىل إقامة 

نقاط التفتيش الداخلية وال�ت
»مناطق الآمنة« أستانا. يجب ترسانات وجميع فروع 
الثورة يكون المتاحة والتنسيق خدمة لجان لمواصلة 

 أدناه مؤمتر أستانا وخطتها »املناطق اآلمنة«! 
 املقاومة ال تستسلم!

هزمية األسد وجميع القوى اإلبادة الجامعية!

08/6/2017

مظاهرة ضد املؤمتر استانا يف ادلب
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وري نزع  القتال ضد بشار. بندقية لكل رجل! من ال�ف
داد  الت رجال الأعمال يرتدون لس�ت سالح جميع الج�ف

 الأسلحة!
نواصل القتال من أجل هزيمة الأسد وجميع الحلفاء 

داد حلب! ي دمشق! نحن نكافح لس�ت
بادة الجماعية �ف  الإ

وري لطرد جميع القوات الغازية من سوريا!  فمن ال�ف
ي الرقة ودير الزور 

ف الذي ذبح إخواننا �ف من الجزارين يانك�ي
 بينما ل تلمس شعرة واحدة من داعش!

من كل القوى، مثل تركيا والسعودية وقطر، من خالل 
ع سالح  ف ي الجيش السوري الحر جاء ل�ف

الت �ف الج�ف
ي اختيار عدد قليل من رجال 

الجماه�ي السورية، وشارك �ف
الميليشيا لفصلها عن الشعب السوري ويفسد عليهم 

أثناء تسليمها للقطاع القتالية للذبح من قبل الأسد 
! ف  وبوت�ي

داد الفلل لدينا حياة كريمة والطعام!  نحن نريد لس�ت
وري مصادرة جميع  لهذا النجاح ضد بشار، فمن ال�ف

جوازية ووضع جميع الموارد المتاحة من  الممتلكات ال�ب
ف ولكسب الحرب!  أجل حل مشكلة الخ�ب

لذلك سيكون لدينا أموال لذلك. هذا هو الصاروخ 
جوازية  ي تخ�ش الجماه�ي أن التجاهات ال�ب

الأقوى ال�ت
 السنية ل تجعل الطالق.

ضد داعش، فإننا ندعو إىل مصادرة جميع حقول النفط 
. ف وة السورية استغاللها للسوري�ي ي ص لل�ش

 مصا�ف
ي كل مدينة 

جعل آل أسد كتيب الدعوة إىل الستسالم �ف
متمردة تحيط مما يهدد لمواصلة المذبحة له. لقد حان 
ف من الكتيبات للعب عىل  الوقت لجعل الآلف والمالي�ي

ي يتحكم هذا الكلب، تدعو 
دمشق وجميع المدن ال�ت

إىل مصادرة البنوك حيث عائلة الأسد، رئيس صوري 
يالية، ويجعل غسيل الأموال ويضمن تجارية  م�ب الإ

داد كافة ثروة من سوريا  ضخمة . رؤية نتمكن من اس�ت
ف  ف دون رجال الأعمال وأصحاب المالي�ي إىل السوري�ي

ي ل شك 
ي ترسق، يع�ف

يالية ال�ت م�ب الت والقوى الإ الج�ف
ي 

قليم، بما �ف ي جميع أنحاء الإ
فيه الضطرابات ضخمة �ف

ي يسيطر عليها   بشار الأسد.
 ذلك المناطق ال�ت

ة! ، ل  هذا هو الطريق للفوز! لم يقال الكلمة الأخ�ي
ف من سوريا،  ف الثوري�ي يزال وضعه والعمال والفالح�ي

ق الأوسط. نحن  ي والرسش ي المغرب العر�ب
معقل الثورة �ف

 ل نستسلم!
ي المنطقة ل يموت. ح�ت تثبت القتال 

وقال إن الثورة �ف
ول اىل الشوارع لمطالبهم  ف ي المغرب الذين يصوتون لل�ف

�ف
ي لم تكتمل 2011. هذه المطالب كلها استكشاف 

ال�ت
 المنطقة والعالم.

لدينا لتوحيد قواتنا دوليا وكرس الحصار عن الثورات 
ي أعقاب معارك 

ي منطقتنا. الطبقة العاملة الدولية �ف
�ف

. ف  مع�ي
عمال العالم هم حلفاؤنا. دعونا نأخذ هذا مسار الثورة 
ي الشوارع ضد الحكومات والأنظمة، وإل هذه 

والقتال �ف
ي لفرض مزيد من المشقة والمجازر والنهب 

سوف تأ�ت
والحرب.
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يف عام 2011 اندلعت سلسلة واحدة من الثورات 
التي هزت من تونس إىل مرص، من ليبيا إىل 

اليمن، من املغرب إىل سوريا والعراق. لقد أطاحنا 
بالحكومات والنظم، ودمرت دوال مثل ليبيا، وحصلنا 

عىل األسلحة، وأنشأنا أجهزة السلطة املزدوجة، 
وحددت حدود الدولة الصهيونية، ومل تتمكن من 
إطالق النار عىل الثورة؛ يف الواقع كانت ممتلكات 

الرشكات االمربيالية النفطية بأكملها مهددة.
ومتيل هذه العملية حتى إىل أن تكون متزامنة مع 
معارك الطبقة العاملة يف املراكز اإلمربيالية. ومن 

األمثلة عىل ذلك انتفاضة الجامهري يف اليونان، حيث 
قامت الطبقة العاملة ب 42 إرضابا عاما واحتلت 
امليدان أمام الربملان بالصياح »شعب ليبيا، لست 

وحدك«. يف الواليات املتحدة األمريكية أخذوا إىل 
الشوارع كام هو الحال يف والية ويسكونسن يبكيون 
»ملحاربة مثل مرصي« وحاربوا الحتالل وول سرتيت 
وهزمية 1٪ من الطفيليات التي استحوذت عىل ٪50 

من الرثوة يف العامل.
كانت الطبقة العاملة األمريكية، مع رصاعها املناهض 

للحرب، قد خرجت إىل الشوارع يف الفرتة السابقة 
ضد بوش. وأبقى عىل الحرس منع الواليات املتحدة 
األمريكية لغزو الناس خاضعة كام فعلت يف العراق 

أو أفغانستان. وعالوة عىل ذلك، جعلوا االمربيالية 
األمريكية لالنسحاب من العراق.

هذا الرصاع ضد الحرب مل يحدث فقط يف الواليات 
املتحدة األمريكية ولكن يف بريطانيا والدولة اإلسبانية 

من قبل. يف هذا البلد األخري، بعد الهجامت الذاتية 
يف أتوشا يف عام 2004، خرجت الجامهري إىل الشوارع 

من خالل الرصاخ »حربكم، موتنا« وأجربت تاج 
بوربون لسحب قوات العراق.

لهذا السبب، يف العمليات الثورية لعام 2011، مل 
تتمكن القوى اإلمربيالية - وخاصة الواليات املتحدة 
- من التدخل مبارشة وأرسلت وكالء مختلفني للقيام 

بعملهم القذر.
وهكذا أرسلت الواليات املتحدة قوات إبادة جامعية 

مثل بشار وخامنئي وبوتني ونرص الله ملذابح عىل 
الثورة السورية. أرسل تحالفا من قوات غورخاس 

بقيادة السعودية لسحق الجامهري يف اليمن. أرسل 
الجرنال هفرت ألداء انقالب يف محاولة لسحق الثورة 

الليبية. وأرسل »الدميقراطيني« من مرص لفتح األبواب 
أمام السييس للقيام بانقالب وإعادة فرض نظام 

إرهايب مضاد للثورة.
لكنه بعث أيضا بقطاعات أخرى شكلت أصدقاء 

للجامهري لبيع معاركهم من الداخل، مثل الربجوازية 
السنية السنية التي تقود الجيش السوري الحر؛ أو 
يف ليبيا، اعتربت الربجوازية يف مرصاتة ثورية. أرسل 

البورجوازية الحوثية الشيعية يف اليمن لوضع نفسها 

20/7/2017

وتفرض اإلمربيالية ثورة مضادة، وبربرية وفاشية عىل شعوب 
املغرب العريب والرشق األوسط

 -حرب اإلبادة يف اليمن
 -مذبحة وإبادة جامعية يف سوريا

 -الديكتاتورية املضادة للثورة يف مرص
 -تقسيم ليبيا ونهب ثروتها

 -نظام جرناالت وقضاة بن عيل يف تونس
 -تعزيز الهجوم الصهيوين عىل الجامهري الفلسطينية بالقتل و 7000 سجني واحتالل األرايض

مخيم االجئني يف الحدود سوريا
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عىل رأس معارك الجامهري املستغلة التي استولت عىل 
العاصمة ومحاولة السيطرة عليها وحل عاملها ومجالس 

الفالحني الفقراء ونزع سالح امليليشيات.
وبطبيعة الحال، أرسل عصا داعش املضادة للثورة لحامية 

آبار النفط يف رشق سوريا وشامل غرب العراق، وفرض 
رقابة عسكرية صارمة وضامن تدفق النفط. ويف الوقت 
نفسه، أعطى تنظيم الدولة اإلسالمية اإلمربيالية العذر 

املثايل لتربير كل املذابح تحت ذريعة »مواجهة اإلرهاب.»
واستخدمت اإلمربيالية ذلك يف شن هجامت عىل بلدانهم 

التي تلوم داعش )كام هو الحال يف فرنسا أو بريطانيا(. 
معهم، عززوا اإلسالموفوبيا لتعزيز ورمي الجيش إىل 

الشوارع، ونتطلع إىل مغامرات جديدة مضادة للثورة، 
مثل قنابل فرنسا بعد الهجامت الذاتية من 13 نوفمرب 

2015.
وقال اليسار االجتامعي، من البريوقراطيات النقابية 

واالرستقراطية العاملية يف البلدان املركزية، إن املشكلة 
الرئيسية لإلنسانية، العدو الرئييس الذي استغله العامل، 
هو داعش وإرهابه. وأعلنوا ذلك يف اجتامعات املنتدى 

االجتامعي العاملي يف عامي 2013 و 2015. ومل يثنوا عن 
أساطريهم اإلمربياليني الذين أنشأوها، وهم اإلرهابيون 

الحقيقيون.
فلم يختبئوا املجزرة يف سوريا فحسب، بل أيضا تلك التي 

ارتكبتها اململكة العربية السعودية يف اليمن والسحق 
املضاد للثورة يف مرص. وشجعوا اإلسالموفوبيا عىل إدانة 

»املسلمني املتطرفني«. لقد قدموا دعام لألسس التي 
كانت اإلمربيالية، مع وكالئها، تغرق الرشق األوسط يف 

الدم.
استنسخوا وانترشوا اإلسالموفوبيا اإلمربيالية، التي عزلوا 

الثورة السورية من أجل ذبحها. تركوا األسد وبوتني 
بوتني. مع هذا الخوف من اإلسالم فصلوا الطبقة العاملة 

األوروبية من الالجئني عندما وصلوا إىل العامل القديم، 
وقال حقيقتهم. وسمحوا برتحيل الالجئني أو سجنهم يف 
معسكرات االعتقال، ويف الوقت نفسه عززوا اإلمربيالية 
األوروبية ملهاجمة الطبقة العاملة الخاصة بهم كام هو 

الحال يف فرنسا حيث أزالوا 36 ساعة عمل أسبوعيا.

كان اإلسالموفوبيا و »الحضارة ضد الهمجية« الفتات أن 
اإلمربيالية ارتفعت لسحق الثورات والحفاظ عىل نهب 

املغرب والرشق األوسط

كانت األيديولوجية التي كانت أساس هذا العمل 
اإلمربيايل املضاد للثورة هي البنتاغون التي زعمت أنها 

»حضارة« تواجه »قبائل بربرية« يف املغرب العريب 
والرشق األوسط. وكان عليهم أن يأخذوا »حضارة« 

ضد »الوحشية«. وفقا لهذه النظرية، فإن »الحضارة« 
)كام تدعي الواليات املتحدة األمريكية( ميكن أن تظهر 

مهاجمة »القبائل الهمجية« من دون حلفاء، ألن الوحيد 
الذي ميكن تحقيقه هو توحيد جميع القبائل ضده.

وقد حدث هذا يف ما يسمى ب »غزو الغرب« حيث 
هاجم الجرنال األمرييك كسرت السكان األصليني الذين 

كانوا يعيشون يف أمريكا الشاملية، واتفق جميع هؤالء 
الناس ضد كيسرت وهزموه. والدرس الذي رسمه البنتاغون 

هو أن عليهم أن يجعلوا كل »قبيلة بربرية« يواجهون 
بعضهم بعضا ... ليك ينزف الجميع يف املواجهات 

الداخلية ثم يذهبون إىل أخذ كل يشء.
وكانت هذه هي الفكرة والخطة التي عززت بعد أن 

أرغمت عىل االنسحاب من العراق. هذه هي أيديولوجية 

الفاشية، التي فرضت عليها »حضارتها« بالدم والنار عىل 
املغرب العريب الثوري والرشق األوسط.

اليوم نشهد ما »حضارتهم« حول: تدمري املدن السورية 
التي كانت جزءا من الثورة، أكرث من 600،000 قتلوا، 
أكرث من نصف السكان السوريني الجئني أجربوا عىل 

مغادرة منازلهم. وقد أعيد اليمن إىل العرص الحجري، 
الذي دمر كليا، وتقلصت املنازل والبنية التحتية للمدن 

إىل فقاعات، وال يستطيع السكان الوصول إىل أبسط 
املوارد للبقاء عىل قيد الحياة حتى يعانون من نقص 

شديد يف التغذية وارتفاع يف األمراض دفعت مرة أخرى 
منذ فرتة طويلة. ويف مرص هناك دكتاتورية قاتلة قتلت 
الجامهري املرصية عندما نزلت إىل الشوارع ولديها أكرث 

من 40 ألف سجني سيايس حكم عليهم املئات باإلعدام. 
ويف تونس، عاىن نظام بن عيل من الحفاظ عىل طقوس 
الضباط والقضاة الذين مل ميسهم، واعتربوا »دميقراطيا«، 

لكنهم أبقوا يف السجون أكرث من 3000 سجني سيايس. يف 
العراق ورشق سوريا، أظهرت اإلمربيالية األمريكية أسنانها 
مرة أخرى، وقصفت طائراتها واستخدمت قوات غوركا يف 
األرض نفسها ملهاجمة الجامهري التي ارتفعت عىل الخبز، 

وحياة كرمية وحرية، مام يهدد مصالح رشكات النفط يف 
عام 2014. مل يصبوا أبدا عىل داعش. غزت االمربيالية 

الفرنسية مايل. وضع الالجئون الذين هربوا من املجزرة يف 
سوريا والرشق األوسط بأرسه، وميكن أن يصلوا إىل أوروبا، 

االتحاد األورويب »الدميقراطي« يف معسكرات االعتقال.
ولدى املحتل الصهيوين 7000 سجني فلسطيني يف السجن. 

كل يوم، مع مستوطنيهم، فإنها تقدم يف احتالل املزيد 
واملزيد من األرايض، وحرص األمة الفلسطينية إىل غيتوس. 
إن الجنود الصهيونيني يقتلون بال عقاب مثل مئة صحيفة 
فلسطينية. يف بداية الثورة مل يتمكنوا من فتح النار. ومع 

ذلك أبقوا حدودهم سليمة. ومل يقترص األمر عىل ذلك 
فحسب، بل عززها مع الفتح الذي يسجن كل مقاتل 

فلسطيني يواجه االحتالل الصهيوين وحامس يوافق عىل 
تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الفتح ويقبل حدود 

عام 1967 وهي املرة األوىل التي تعلن فيها الحكومة عن 
»حل الدولتني« ، وبالتايل االعرتاف بإرسائيل كدولة.

كانت الدولة الصهيونية يف كل مرة أكرث قوة مع ثورة 
الثورة يف الرشق األوسط، حيث قتل السييس وسجن 

الجامهري الثورية املرصية، مع إيران وروسيا وحزب الله 
وبشار قتلوا الشعب السوري وحرسوا الحدود الصهيونية. 

وزعموا أنهم أكرب مقاتيل املناهضني للصهيونية يف 
املنطقة. الحقيقة هي أنه كلام تقدموا، كلام قضوا 

الشعب السوري أكرث، كلام استقر االحتالل الصهيوين يف 
فلسطني والجوالن. وهذا يجعل من سياسة الربجوازية 

الفلسطينية لجعل الشعب الفلسطيني »محايدا« يف 
الثورة السورية األسوأ. وفصلت الجامهري الفلسطينية 

عن حلفائها الحقيقيني، املستغلني السوريني، الذين كانوا 
يقاتلون يف ثورة عظيمة ضد األسد، الحارس عىل الحدود 

الصهيونية.

يف املنطقة بأرسها، »حضارتهم« املتقدمة وما فرضه حقا 
هي الرببرية

وميكننا أن نرى دالئل عىل ذلك يف اليمن، حيث ميوت 
األطفال بسبب املجاعة ألنه ال يوجد يشء يأكل وال مياه 
صالحة للرشب. فالحضارة اإلمربيالية يف ليبيا تعني حتى 

تخلفها كدولة تم تقسيمها بالكامل إىل اتحاد من املدن 
مع كل عصابة برجوازية محلية تجعل الجامهري تنزف يف 

املواجهات بني األشقاء ملعرفة من سيكون املسؤول من 
بيع النفط والغاز لرشكات النفط االمربيالية.

كانت سوريا املكان الذي ركزت فيه اإلمربيالية عىل هزمية 
كل جامهري الرشق األوسط. نحن نشهد هناك لفرض 

»السالم من املقابر«، ودعا »خطة منطقة آمنة« ملؤمتر 
أستانا.

هناك صمت مخيف يف جزء كبري من األرايض التي 
تسيطر عليها أحزاب الجيش الربجوازية من الربجوازية 

السنية يف إدلب وليبو الريف. هناك عدد قليل جدا 
)إن مل يكن ال يشء عىل اإلطالق( أصوات االنفجارات أو 
إطالق النار. إن هذا الهدوء املتوتر يولد مناخا وأخالقيا 

للهزمية بالنسبة للعديد من الطليعة التي قاتلت 
وازدهرت لالستيالء عىل مطالب ثورة 2011. هذا صحيح؛ 

يرس الناس أن طائرات بوتني أو دبابات بشار ال تهاجم. 
انها مثل العودة إىل مربع واحد، ولكن بعد أن ذبحت 

والنازحني.
ويف الوقت نفسه، يف جنوب سوريا، يف محافظات درعا 
والقنيطرة وحول دمشق، ال تزال هناك قصف جامعي 

وحصار وهجامت من قبل قوات اإلبادة الجامعية بشار 
وبوتني. وال تزال هناك حاجة إىل املزيد من املجزرة لفرض 

»منطقة آمنة« يف أستانا.

هذا هو ما يحدث عندما توسع اإلمربيالية »حضارتها« إىل 
الدول الخاضعة ... فهي ال تأخذ الدميقراطية أو التقدم ... 
فهي توسع الحروب واملذابح والدمار واالستغالل املفرط 
للعامل ونهب ثروتهم وتغرقهم إىل البؤس. وهذا ما نراه 

أيضا يف أفريقيا املعذبة، يف أمريكا الالتينية املنهكة، يف 
شعوب بأرسها يف آسيا ... إن اإلمربيالية تجرب الحضارة 

اإلنسانية بأكملها عىل االنغامس يف الرببرية. فهي ليست 
حضارة! هم الرببرية واإلرهاب والفاشية!

نجحوا يف »حضارتهم« وفرضوا املذابح والحروب 
والدكتاتوريات وعرشات وعرشات اآلالف من السجناء 

السياسيني وتدمري دول بأكملها ... الثورة السورية 
تراجعت وحتى يف املنطقة بأرسها. مل يتقدموا لتويل 
السلطة، عىل الرغم من أن الجامهري أعطت كل ما 

لديهم. وقد تعرضوا للخيانة من قبل قياداتهم وأخذوا 
إىل الهزائم القاسية. وهكذا تقدمت الرببرية. ألنه يف 

املغرب العريب والرشق األوسط مل يكن يتعلق بفتحات 
دميقراطية، ولكن ثورة كبرية ضخمة يف املنطقة بأرسها و 
»الدميقراطية« كان مجرد منعطف للحصول عىل الفاشية 

األكرث وحشية والهجوم املضاد للثورة قادمة. البديل مل 
يكن الدميقراطية أو الديكتاتورية ... البديل هو الثورة 
االشرتاكية أو الرببرية. ونحن نشهد الرببرية مع هزمية 

الثورة.
ولكن ال تزال هناك معارك للقتال. وسوف يتم تحديدها 
يف الحرب العاملية الطبقة العاملة، وخاصة يف العامل من 
الدول اإلمربيالية. لديهم مفتاح لهزمية الوحش اإلمربيايل 
من الداخل، الذي يقود املجزرة والحروب ونهب جميع 

الناس الخاضعني.



5 حقيقة المقهورين

ي 
ي 3 و 4 أيار / مايو، اجتمع مؤتمر أستانا مرة أخرى �ف

�ف
عاصمة كازاخستان، باعتباره استمرارا لمؤتمرات جنيف 
وفيينا. وح�ف الجتماع تركيا وروسيا وايران وفود بشار 

جوازية »المعارضة« السنية للجيش السوري الحر.  وال�ب
واتفقوا جميعا عىل أن كل ما تم حله هناك، يخضع 

لموافقة أو رفض الوليات المتحدة، مما يدل عىل أن 
ف هم المسؤولون عن هذا المؤتمر.  كي�ي  الأم�ي

لذلك، بعد موافقة الوليات المتحدة الأمريكية، تم 
 حلها. 

وهكذا، وبعد موافقة الوليات المتحدة، تقرر إنشاء 
»مناطق تنتهي فيها الحرب« أو »مناطق آمنة«. هذه 

هي 4: إدلب، الغوطة، وهي منطقة ل يزال بشار 
ل يسيطر عليها من شمال محافظة حمص، وبعض 

ي جنوب سوريا، 
ي يوجد فيها المتمردون �ف

المناطق ال�ت
ي القنيطرة ودرعا. وجميعها مناطق متمردة، 

ي محافظ�ت
�ف

حيث يسيطر عليها اليوم الحزبان - الجيش من 
جوازية السنية.   ال�ب

ي بإقامة »مناطق آمنة« أن 
ي القرار القا�ف

ويع�ف
ي أن قرارات 

»المواجهة العسكرية محظورة«. وهذا يع�ف
ي أنه إذا فرضت عىل الجماه�ي أن 

مؤتمر أستانا تع�ف
تتوقف عن القتال ضد بشار ومقاومتها. وعليهم نزع 

ي المقابل، أستانا وعود بأنه لن يكون هناك 
سالحهم. �ف

المزيد من القصف الجوي. أي أننا قبل محاولة فرض 
الستسالم عىل المقاومة، مع »بندقية عىل رؤوسهم« 

ف وبشار. بادة الجماعية لبوت�ي ات الإ من التفج�ي

 وكأن ذلك لم يكن كافيا، فإن قرار أستانا ل ينتهي 
ي هذه »المناطق 

هناك. وينص القانون عىل أنه �ف
الآمنة« أنشئت نقاط تفتيش روسية وتركية وإيرانية 

ي  دارة المحلية والأمن والضطهاد ل »إرهاب�ي لضمان الإ
القاعدة«، أي أولئك الذين يواصلون مقاومة الكلب 

 بشار، ويرفضون نزع سالحهم ويرفضون لالستسالم. 
ي ترسلها( 

ي أن القوى الأجنبية )والقوات ال�ت
وهذا يع�ف

ي تكون 
طة داخل تلك المناطق ال�ت ستلعب دور الرسش

فيها المقاومة، وأنها ستكون مسؤولة عن إنهاء نزع 
السالح وفرض استسالمه، واضطهاد من ل يقبله 

 »إرهابية«. 
كمال ذلك، يواصلون إجالء جميع  هذه هي خطته. ولإ

ي بقية سوريا 
ي تقف مقاومة �ف

الجماه�ي المتمردة ال�ت
ي مناطق 

ي مناطق مسورة، مثل أحياء دمشق أو �ف
�ف

محافظة حماة أو غرب محافظة حمص. هناك هم 
، واتفقوا مع  ف ي بعث بها بشار وبوت�ي

الحافالت ال�ت

الت الجيش السوري الحر عىل أخذ المقاومة غ�ي  ج�ف
ي إدلب، 

ة واحدة )إدعاء( للعمل �ف المسلمة وبدون ل�ي
ي ضواحي المدينة . فبمجرد 

ي خيام �ف
أو العيش �ف

ات إبادة  انضمامهم إىل إدلب، يعانيون من تفج�ي
ي تستهدف 

ي روسيا والأسد، وال�ت
جماعية مستمرة �ف

 منازلهم والمناطق السكنية والمستشفيات. 
ي أيضا 

إذا تم إنشاء هذه المناطق الآمنة، فهذا يع�ف
جوازية يتوافق مع  فرض سوريا وقسمها. لكل جزء ال�ب
جزء من العمل، ويجري تحت قيادة أمريكا الشمالية 

ي انتهت بفرض الحكومة والسيطرة عىل البنك 
ال�ت

ة لسيطرتها.   المركزي الذي يستجيب مبا�ش
وأكدت الوليات المتحدة حقول النفط وأنابيب النفط 
ق سوريا، ووضع وحدات حماية الشعب  ي شمال و�ش

�ف
تحت انضباطها وقيادة انسحاب موظفيها الآخرين، 

داعش رعاية أن الجماه�ي ل تفلت من سيطرتها 
 وتمردها. 

ي شمال سوريا، حيث 
وتحتل تركيا حدودا عابرة �ف

تسيطر عىل مرور خطوط أنابيب النفط، كما أنها 
تقصف حراب جيشه الذي يستهدف الشعب 

ي المضطهد. 
 الكردستا�ف

ي بقية سوريا، 
ي المناطق الآمنة المذكورة أعاله و�ف

�ف
ي المسؤول عن فرض 

سيكون هناك أيضا الأسد الفا�ش
. ي

يرا�ف السيطرة، بمساعدة الحراب الرو�ي والإ

جوازية السنية السورية للجيش السوري   وقالت ال�ب
ي مؤتمر أستانا إنها »رفضت التفاق«، ولكن 

الحر �ف
ي الحقيقة ل تعارضه. وقالت انها فقط ترفض ايران 

�ف
، ل توجد مشكلة مع روسيا  ي

كجزء من ذلك. وهذا يع�ف
ي 

ي التوقيع، أقل من ذلك بكث�ي �ف
وليس لديها مشكلة �ف

ء، فهي أيضا جزء من تقسيم  ي
التقسيم. بعد كل �ش

ي أستانا. 
ي يناقشونها �ف

كات ال�ت  وتقسيم الرسش
أولئك الذين يواجهون حقا هذه الخطة لالستسالم 
ي جميع أنحاء محافظة إدلب. وهم 

يتم استغاللها �ف
ي 

أيضا المتمردون الذين كانوا يقاومون ح�ت النهاية �ف
ي وحلب وداريا والعديد من الأماكن 

مضايا والزبدا�ف
المتمردة الأخرى، وأنهم اضطروا إىل مغادرة تلك 
المدن المحاطة والمدمرة من قبل الأسد، بعد أن 

 بيعت من قبل قياداتهم. ل أحد يستسلم هنا! 
ي 

، فازت الجماه�ي �ف ي يوم الجمعة عىل التواىلي
و�ف

ي بينيش 
ي معرة المومان، �ف

شوارع مدينة إدلب، �ف
ي تلك المحافظة ضد قرارات 

ها من التجمعات �ف وغ�ي
أستانا. وكانت شعاراته: »مؤتمر أستانا ل يمثلنا«، »كل 
: أح�ف جنودك من  كي

القوات الأجنبية«، »الشعب ال�ت
الحدود السورية«. وأظهرت التعيينات بوضوح النضال 
ي دمشق هزيمة كلب بشار. 

هو النتصار وهذا يتحقق �ف
ي عام 

وهتفوا »الشعب يريد سقوط النظام«، كما �ف
 .2011 

ف  كما أنها تستجيب لقرارات أستانا: »نحن لسنا خائف�ي
«، »نحن ل نريد أن تقوم  ف من بشار وطائرات بوت�ي

القوى الأجنبية بكرس أراضينا«، »نحن ل نريد أي وقف 
لإطالق النار، نريد هزيمة بشار«، »نريد سوريا حرة 

سكان وحياة كريمة ف والإ  من نوعها، مع الخ�ب
 وبدون بشار الأسد ». 

ف وبشار  المقاومة ل تقبل خطط أستانا! ل يزال بوت�ي
يقصفان بشكل جماعي ح�ت ل تقوم الجماه�ي بذلك. 

ولكن الجماه�ي تأخذ إىل الشوارع، مما يدل عىل أن 
 المقاومة واقفة والثورة ل تزال عىل قيد الحياة. 

هيئة تحرير الشام )حزب التحالف الجديد بقيادة 

19 مايو 2017 

مؤتمر أستانا وخطتها »المناطق الآمنة«
 هو فرض تقسيم ونزع سالح وتسليم الثورة

املؤمتر استانا
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ي 
جبهة الن�ة( هو حزب الجيش الحاكم �ف
محافظة إدلب. وأعلن أنه يرفض قرارات 

أستانا وأنه لن يدع تركيا أو أي شخص 
تحت قيادته يدخل المدينة. وهذا إذا كانوا 

 يفعلون ذلك، فإنها تأخذ مكانه. 
لذا فقد استغرق هتس بعض المطالب 
من جماه�ي إدلب، ولكن ليس عىل وجه 

التحديد لمواصلة محاربة بشار، ولكن 
ح أن يكون أولئك الذين يسيطرون عىل  ليق�ت

تلك المقاطعة، كجزء من خطة التقسيم 
 المذكورة بالفعل. 

ي 
لهذا السبب لم تقم قوات المقاومة ال�ت

وصلت إىل إدلب باستعادة أي مدينة متمردة 
بإعادة فتح جبهة حلب. ولم يحشدوا أي 

قوة للقتال جنبا إىل جنب مع تلك المستغلة 
ي دمشق قبل بضعة أشهر. 

ي نشأت �ف
ال�ت

ي مؤتمر 
تكون جزءا من قسم الأعمال �ف

أستانا.

 أسفل مع مؤتمر أستانا واستسالم سوريا 
 وخطة تقسيم! 

سكان، وحياة كريمة،  ، والإ ف الثورة هي للخ�ب
ومن أجل سقوط النظام! يجب علينا هزيمة 
ي دمشق! مع جميع القوات الغازية! 

 الأسد �ف
جوازية  الت ال�ب عصيان ونزع سالح ج�ف

ي أستانا 
السنية الذين يبيعون الثورة �ف

وجنيف! هم ليسوا المقاومة ويجب 
طردهم! دعونا فتح الثكنات حيث يتم 

حيازة الأسلحة! يجب أن تكون جميع 
الأسلحة متاحة للجماه�ي الذين يواصلون 

القتال ضد بشار ويرفضون الستسالم! كل 
 رجل بندقية! 

يجب أن توضع جميع الموارد لتناول 
ي 

الطعام، والحصول عىل السكن والفوز �ف
وري مصادرة جميع رجال  الحرب. من ال�ف

الأعمال الذين يملكون جيوبهم عىل حساب 
 الجوع والبؤس والدم للشعب السوري! 

إنهم يستغلون الذين جعلوا الثورة وأولئك 
الذين ل يزالون واقفا، يجب عليهم أن 

جوازية السنية،  الت ال�ب يقرروا وليس ج�ف
ي 

أو رجال الدين أو السلطات الدينية ال�ت
تغطيهم. السماح لجان التنسيق من 

ف الفقراء والجنود الخاص  العمال والفالح�ي
 يعود! 

ف تم  لجمعية وطنية سورية مع مندوب�ي
التصويت لهم 1 كل 10،000 من مخيمات 

ف الفقراء  ف والثوار والعمال والفالح�ي الالجئ�ي
ي كل قرية ومدينة ومحافظة متحررة من 

�ف
 قوات الحتالل بشار! 

 ! ف  لسورية ثورية من العمال والفالح�ي

 ابو معاذ 

إدلب صدمت. وقد بدأت المواجهة بين 
أحرار الشام و وهيئة تحرير الشام )قبل 
جبهة النصرة( في ريف ادلب. هاجمت 

أحرار الشام المناطق الواقعة تحت 
إدارة هيئة تحرير الشام، و تحرير الشام 
فعلت نفسه شيء في المناطق التي كانت 

تحت إدارة األحرار. ويقاتل الزعماء 
البرجوازيين لكل من أحزاب الجيش بين 

بعضهم البعض للحصول على حصة 
الصفقات التجارية.

وفي الوقت نفسه، لم تشهد المواجهات 
المسلحة حتى اآلن، في العاصمة التي 

تقع فيها إدارة أحرار الشام وهيئة تحرير 
الشام، إال توتر شديد.

وفي مواجهة هذه األحداث، خرج الشعب 
السوري الثوري الذي لم يستسلم إلى 

شوارع إدلب مطالبين بإنهاء هذا االقتتال 
الداخلي بين أحرار الشام وهيئة تحرير 

الشام. انهم يريدون توحيد الثوار لهجوم 
ضد بشار.

من حقيقة المقهورين ، ندين االضطهاد 
الذي في ظل هذا الوضع المراسلين 

والصحفيين الذين يثيرون صوت الثورة 
يعانون من يد الجنراالت البرجوازية 

السنة التي من أستانا باعت الثورة واآلن 
يقاتلون لمعرفة من الذي يدير المناطق 
القليلة التي ال تزال المقاومة فيها في 

سوريا.

ارحل يا رجال األعمال التي تستفيد على 
حساب دماء الشعب السوري!

نريد لجان التنسيق مرة أخرى!
يجب أن تكون األسلحة للشعب السوري 
المضطهد، وفي التصرف لهزيمة األسد!
وضع كل الموارد لتناول الطعام وكسب 

الحرب ضد بشار!

أبو معاذ
صور من مراسل أبو حسام عن حقيقة 

المقهورين

ســقط أبو الجود، مراســل من حقيقة المقهورين وثوري دولي
استخدم يديه الستخدام بندقية للدفاع عن نفسه وشعبه ضد بشار. استخدم يديه النتزاع قلم وكتابة 

الحقيقة عن معاناة الفقراء المظلومين في سوريا. هذا الشاب من 20 سنة لم يأخذ خطوة إلى 
 الوراء. وقد تعرض للخيانة من قبل قادته وقتله قنابل بشار وبوتين الضرب.

سقط شاب آخر وافق على برنامج االشتراكيين من لواء ليون سيدوف. أصيب أبو الجود في 
نفس اليوم الذي سقط فيه رفيقنا أبو البراء. والواقع أن الرصاصات التي أصابت بطن أبو البراء 

 أصابت ساق أبو القاضي.
 بعد شفائه. ووعد بأن يبقى ثابتا في الجبهة حتى ينتقم وفاة صديقه ورفيقه أبو البراء.

اليوم يجب أن نكون جميعا أبو الهود! اليوم ودائما يجب أن يكون كل 600 ألف سوري سقطوا، 
خدعتهم البرجوازية المعارضة، التي تشوهها اليسار، التي قتلها بشار وبوتين واالئتالف 

 األمريكي وإيران وحزب هللا.
دعونا نحيي هذا الشاب ولآلالف اآلخرين الذين لم يتخلوا عن أنفسهم وواصلوا القتال من أجل 

الثورة.

ابو معاذ

2017/7/20
عاجل

اشتباكات بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام في إدلب
وتظهر الجماهير بوقف االقتتال وتوحيد الثوار لمواجهة بشار
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املقاومة السورية ال تستسلم!

وسار رجال الكتائب املتمردة يف إدلب، والذين كانوا 
حتى اللحظة األخرية، يف أليبو وداريا وحمص والزبداين 
والعديد من املدن املتمردة األخرى، جنبا إىل جنب مع 
الشعب. عادوا توجيته مع املظلومني من خنادق الثورة 
األخرية. ومن هناك، يسعون إىل إعادة تجميع املقاومة. 
وهم يوحدون قواتهم للبحث عن طريق للميض قدما 

بهزمية بشار.

من مراسل يف ادلب

 ادلب
  خرجت مظاهرة يف مدينة ادلب نادت بإسقاط النظام وتوحد الثوار وفتح الجبهات  سوريا

مع النظام السوري واستعادة األرايض

7102/5/2٦

المؤتمر استانة ل يمثل الشعب 
 السوري

 الشعب يريد يسقط النظام
 بدنا وحدة سورية

 ل احتالل سوريا
كي البطل أبعدوا 

أيها الشعب ال�ت
أبناءكم عن الحدود السورية

ي ادلب
من مراسل �ف

 2017/5/12 
ي ادلب نددت بمؤتمر استانة

 مظاهرة �ف

انفجرت سيارة مفخخة اليوم السبت عند نقطة تجمع أهاىلي بلدة كفريا والفوعة وتجمع لعنارص جيش 
ي منطقة الراشدين غرب مدينة حلب، ما أدى اىل سقوط أك�ش 

ف عن حماية القافلة، �ف الفتح المسؤول�ي
ي الذي قام بإسعاف 

، حسب ما أفاد الدفاع المد�ف ف من 100 ضحية و55 جريحاً من الثوار ومن المدني�ي
، فيما استمرت مساء اليوم عملية التبادل حيث خرجت 50  الجرحى وانتشال الضحايا نتيجة هذا التفج�ي

ي من عقدة الراموسة داخل مدينة حلب باتجاه حي الرشدين غرب 
سيارة تقل أهاىلي بلدة مضايا والزبدا�ف

المدينة، بالمقابل دخل نفس العدد من أهاىلي كفريا والفوعة إىل داخل مدينة حلب، علما ان عملية 
ين ساعة، وبالمقابل أدانت عدة فصائل عسكرية وسياسية هذا التفج�ي  التبادل توقفت لأك�ش من عرسش

ت النظام هو المسؤول عنه. واعت�ب

حيث إنه قوات النظام السوري قامت بإرسال عدة سيارات تحوي مواد غذائية لتوزيعها عىل اهاىلي 
كفريا والفوعة لكن �عان ما انتهى التوزيع انفجرت احدى السيارات مسببة مجزرة مروعة بحق 

ي كانوا ينتظرون اقاربهم ومن اهاىلي كفريا 
ف من الزبدا�ف نسانية راح ضحيتها من الثوار ومن المدني�ي الإ

والفوعة

وكان سبب ارتكاب هذه المجزرة لتغطية عىل مجزرة خان شيخون الذي ارتكبه من قبل

ابو حسام

ارتكب النظام مجزرة راح ضحيتها العرشات من املوالني والثوار يف الراشــدين غرب مدينة حلب

 2017/4/1٦ 
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 الوليات المتحدة الأمريكية، مع أسطول القراصنة 
ي الساعات الوىل 

له من البحر الأبيض المتوسط �ف
من صباح اليوم أطلقت 59 صواريخ توماهوك عىل 

ات. وهي صواريخ  القاعدة الجوية السورية من الشع�ي
ي يمكن السفر تصل إىل 2500 كم(، 

بعيدة المدى )ال�ت
مع التكنولوجيا العالية. وهم التحكم فيها عن بعد. 

ا فوق المرمى.  وبلغ هامش الخطأ فيه 10 م�ت

الوليات المتحدة الأمريكية لعبت 288 من هذه 
ي عام 20033، والذي غادر أساس كله مفككا 

الصواريخ �ف
ي عندما غزا بوش هذا البلد.

 من عمليات الجيش العرا�ت
يالية 832،0000 دولر أمريكي  م�ب ق�ف الياك القراصنة الإ

ي تضاف إىل المكوكات ما مجموعه 93 
للصواريخ، ال�ت

ي شهدت 
مليون دولر. استثمارا ممتازا رايثيون، ال�ت

يت.  ف الطفيليات وول س�ت ي أسهمها ب�ي
ة �ف زيادة كب�ي

جميع قريبا شهدت صناعة الحرب المريكية أصولها 
الكرام. أن هذا هو النظام الرأسماىلي الفاسد، تطوير 

ي عامل اقتصادي 
القوى المدمرة، وتحويل الحرب �ف

ي بقائهم عىل قيد الحياة.
هام �ف

ي جميع الأوراق - 
الت البنتاغون إبالغها - كما تردد �ف ج�ف

، قبل القيام بذلك. لأنه،  أن العمل العسكري الرو�ي
مع روسيا، مع تركيا ومع جيش الأسد تنسيق الجدول 

8 أبريل 2017

قصفت الواليات املتحدة سوريا مرة ثانيا
ي الجماه�ي السورية

ف حمام الدم الذي تسبب �ف  ۰ ومن 6 سنوات يحمل الكلب بشار وتنسيق معه وبوت�ي
ف لضمان مذبحة ضد الثورة السورية، ولكن ينبغي القيام به مع الأسلحة التقليدية ي الغوطة. كان أوباما وبوت�ي

ي عام 2013 الكلب بشار قد طرح بالفعل مع الأسلحة الكيميائية �ف
 ۰ �ف

ف بوحشية يالية هاجمت المدني�ي م�ب ي الرقة ودير الزور بحجة »مكافحة داعش » الإ
 ۰ أمس �ف

 ۰ اليوم، إشعار إىل روسيا، أطلقت النار عىل قاعدة عسكرية بشار الكلب، بالطبع هجر سكانها بالفعل
طي العالم انهم كرسش ۰ بعد خروجه العراق، تحتاج الوليات المتحدة لستعادة قوة ن�ي

 ... عقد ح�ت الآن، بيد واحدة آل أسد لوضع حد لسحق الجماه�ي

ف يديك ليفي ة ب�ي  ترامب والوليات المتحدة الأمريكية الآن إىل الحصول تأخذ مبا�ش
من الثورة المضادة وتقسيم سوريا

ف من وتركيا وروسيا وجميع القوات الغازية من سوريا!  يانك�ي
بادة الجماعية!  من بشار الإ
 سالح الثورة إىل الشعب!

ي مؤتمر جنيف، وتقديم الثورة!
جوازية السنية ال�ت الت ال�ب  خارج الج�ف

! ف لسوريا الثورية للعمال والفالح�ي

يالية! م�ب وري لوقف آلة الحرب الإ فمن ال�ف

ي دمشق!
ي �ف

طاحة بشار الفا�ش الحاجة إىل تعزيز الهجوم الثوري إىل الإ

صاروخ توماهوك االمرييكقاعدة عسكرية من بشار

 سوريا



9 حقيقة المقهورين

ي 
ك جميع العمليات السياسية والعسكرية �ف المش�ت
ي عام 2012، ثورة البطولية 

سوريا لسحق، صنع �ف
للعمال والفقراء من الشعب السوري المظلوم واليوم 

استشهد.

وبطبيعة الحال، أفادت روسيا إىل آل أسد من هذا 
، تفريغ قاعدة عسكرية.  الهجوم. و، دون تأخ�ي

ي قاعدة غ�ي مأهولة، 
 599من هذه الصواريخ سقطت �ف

ف الأك�ش واقعية، ل يزيد عن  مما تسببت، وفقا للمراقب�ي
 6 قتىل.

 ما هو واضح هو أنه مع هذا العمل المعادي للثورة 
ي سوريا ل 

يالية الأمريكية �ف م�ب المبا�ش الجديد لالإ
تسعى إىل هزيمة القوات المسلحة القاتلة من آل أسد، 

، وتدم�ي المدن  ف الذي ذبح أك�ش من 600،000 السوري�ي
 وتسبب أك�ش من 15 مليون لجئ.

ي 
يالية الأمريكية، وهذه المرة �ف م�ب  والهدف من الإ
ترامب الأمر قادرة عىل الدخول علنا من الناحية 

عية )كما يعارض  ي سوريا مع بعض الرسش
العسكرية �ف

بطريقة فوضوية من الأسلحة الكيميائية الذي أطلق 
نهاء كل ما تبذلونه من  النار له الأتباع الخاصة( لإ

النضباط الذين ذبحوا الجماه�ي من ذلك البلد. فمن 
ي الأعمال السوري استشهد تحت قيادته 

للمشاركة �ف
ة وعىل الأرض. المبا�ش

ف ل يمكن أن تنتهي  إذا أتباع الخاص بك، آل أسد وبوت�ي
ي ذلك 

ة، بما �ف ف مبا�ش ي عملها لسحق الثورة، فإن يانك�ي
�ف

التخلص من أتباعه، إذا لزم الأمر.

هنا هو مجرد أسطورة دمية اليسار من ناحية دعم آل 
ي سوريا 

ت بداية حرب عالمية ثالثة �ف أسد والآخر برسش
ف روسيا والوليات المتحدة. هذا الأخ�ي أثبت الآن  ب�ي

0.00001٪ من قوتها، مما يدل أيضا عىل أن ل تستخدم 
لوقف واحدة من المجازر الجماه�ي السورية الفاشية 

. ف ه الأتباع بوت�ي  آل أسد ونظ�ي

ء! رش أمس الوليات  ي
 الحرب العالمية الثالثة، أي �ش

ي السابق 
المتحدة القتصادية وإفالس التحاد السوفيا�ت

عندما أرادت عسكرية وركض الفضاء. اليوم ل يمكنك 
، الذي اختنق له  ف أن تفعل ضد البيضاء روسيا بوت�ي

أك�ش من 300 مليار $ للحسابات الأجنبية من القلة؟

وكان ترامب أعلن ضد أوباما، الذي ل يمكن أن يكون 
ي ل 

هذا البلد الذي هو القوة العالمية الحقيقية ال�ت
ي حرب واحدة. أمس متالزمة فيتنام ومن 2008 

تنت� �ف
ف الجيش الأمريكي  إىل متالزمة العراق حالت بينه وب�ي

ة. لأن العمال والشعب  والعمليات الهجومية المبا�ش
كي ل يسمح.  الأم�ي

 جاء أوباما لفرض حكمها وعملياتها العسكرية 
باستخدام أتباع، استأجرت القتلة واتفاقيات المعادية 
ي جنيف كل القوى المعادية للثورة 

للثورة بأنه مركزية �ف
 المهتمة لسحق الثورة البطولية 2011/.2012

، فإن الوليات المتحدة   مع العمل العسكري المبا�ش
ي السوق 

لديها اليوم تحذيرا للعالم: المنافسة �ف
يخت،  العالمية مثل ألمانيا وفرنسا وجميع ماس�ت

. ويقول: »جئت إىل  ف وأعطى تحذير لروسيا والص�ي
العالم بالصواريخ والمدافع سوف أدافع عن حقي 

ي جميع أنحاء العالم”.
كات ع�ب الوطنية �ف  البنوك والرسش

عية عىل هذا العمل   ولكن هذا يجب إضفاء الرسش
العسكري قبل شعبه. استخدام الأسد أسلحة كيميائية 

 غ�ي عذر الديماغوجي جيدة للقيام بذلك.
كي وقف آلة الحرب   ينبغي للعمال والشعب الأم�ي

ي ألقت قنابل 
يالية، الذي ألقى القنابل الذرية، ال�ت م�ب الإ

ي أفريقيا وخلق الآلف 
ي فيتنام، غاز الخردل �ف

النابالم �ف
ي جميع أنحاء العالم!

ف كما آل أسد �ف من الفاشي�ي

دموع التماسيح

ي 
يالية المعادية للثورة الجبهة ال�ت م�ب ترامب وجميع الإ
ي 

أطلقت النار عىل سوريا تمزيق المالبس قائال ان �ف
ت العديد  سوريا مع هجوم بالأسلحة الكيميائية »ع�ب

من خطوط« )...( »وكان هذا الهجوم اهانة ضد 
ي ل تستحق يتم التسامح »)...(« عندما 

نسانية ال�ت الإ
تقتل الأطفال الأبرياء والأطفال، ع�ب العديد من 

 الخطوط، ما وراء خط أحمر.“ 
ياىلي ل يعرف حدودا، ويمر كل الخطوط  م�ب  السخرية الإ

يالية هي بعض مزيفة ووقح.  م�ب الحمراء. القراصنة الإ
ف  ب رجل بوت�ي لأك�ش من 6 سنوات، حكومة الأسد مع رصف

يالية أوباما والوليات المتحدة وراء، ذبح مئات  م�ب والإ
الآلف من الأطفال الأبرياء. والآن السيد ترامب أدركت 

أن هذا هو انحراف لأن قتل مع بغاز السارين، غ�ي 
 دموي؟

ا.«  ت كث�ي  وقال ترامب »موقفي مع آل أسد قد تغ�ي
اف. ح�ت قبل اسبوع وقالت  هذا هو جزء من اع�ت
السفارة المريكية لدى الأمم المتحدة أن »اتخاذ 

كان آل أسد ل يشكل أولوية« والآن أعلن فقط لقناة 
الجزيرة: »نحن نأمل ان يكون هذا العمل هو ما يكفي 

لوضع حد آل أسد.”

الوليات المتحدة الأمريكية ثم رمى صواريخ توماهوك 
ي يدخل 

قاعدة الصحراء، ولكن ليعلن أن الطريقة ال�ت
ي سوريا. تعلن للعالم أن تستأنف الوليات المتحدة 

�ف

ان، وأن آل أسد فشل سيكون هو الذي سوف  قوة الن�ي
ي 

ك �ف ي سوريا، وسوف تش�ت
ي نهاية المطاف �ف

يذبحون �ف
رادته. هذا ما أعرب سياسيا العمل العسكري  أعمال لإ

. يالية اليانكي ي إم�ب
ي لعبت سوريا �ف

من الصواريخ 59 ال�ت

ي مجزرة ٦00،000  يالية الأمريكية تح�ي م�ب الإ
ي السنوات الست 

الدم السوري والنار �ف
ة ... ولكن ليس الأسلحة الكيميائية 80  الأخ�ي

 ... يا له من نفاق!
ي سوريا، 

 مع العمل العسكري المبا�ش �ف
رئيس مكافحة يخرج كضامن للسحق 

ي 
، إذا فشل كافة وكالء �ف المتمردين الجماه�ي

محاولة

ف من  امب يسمح لمئات مجزرة الآلف بل والمالي�ي ل�ت
ي سوريا. غرق 

الأطفال والنساء، حيث ل غاز السارين �ف
ي منطقة البحر الأبيض 

ي ذلك الآلف من الأطفال �ف
بما �ف

ي خيام 
دي. وهناك آخرون �ف المتوسط، كما أيالن ك�ي

، وعندما ل تركز عىل حدود سوريا  ف ي مخيم لالجئ�ي
�ف

 وأوروبا يموتون من الأوبئة من جميع الأنواع.
يالية تس�ت هذه المجزرة تحت ذريعة   القوى الم�ب

ي 
سالموفوبيا ال�ت رهاب،« تطوير الإ »محاربة داعش والإ

ي انتقلت ع�ب 
تهدف إىل عزل وسحق الثورة البطولية ال�ت

ق الأوسط، من تونس إىل سوريا.  ي والرسش المغرب العر�ب
يالية،  لأنها تحسب عىل كافة اليسار الجتماعية لالم�ب
سالم  الذي وصفه بأنه »حرب صليبية مقدسة ضد الإ

«، الذين وصفهم بأنهم »إرهابيون«.  ف والجهادي�ي
عية عىل  أيديولوجية وحملة المعادية للثورة لإضفاء الرسش

ي 
وات �ف يالية من النفط وجميع ال�ش نهب القوى الم�ب

ق الأوسط. ي والرسش المغرب العر�ب

، أن  يالية يعرف أيضا، مثل أي برسش م�ب ولكن الإ
ي الحرب يؤدي إىل 

استخدام الأسلحة الكيميائية �ف
ي أيضا يمكن أن 

ي جميع أنحاء العالم، وال�ت
الغضب �ف

قتل عىل سالح الكياموي
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عية عىل عمل الثورة المضادة من  تتخذ جميع أنواع الرسش
 آل أسد، الذي كان أداء بكفاءة.

ي جنيف وفيينا، كما هو الحال 
يالية، والمؤتمرات �ف م�ب  الإ

ي أستانا، وقد تم دعم خطة التقسيم السورية و آل 
�ف

. تعت�ب بالفعل التأكد من أن  ف ذبح الجماه�ي أسد وبوت�ي
ي حلب، الذي أصبح ممكنا بفضل 

آل أسد، بعد فوزه �ف
تسليم تركيا وسلوك الجيش السوري الحر، تقدمت 

لسحق كل أثر للمشاركة الخنادق للثورة السورية. كما 
ي سوريا 

أكد أوباما ومن ثم ترامب، كان آل أسد رجل �ف
. ف الذي يهيمن عليه قاتل بوت�ي

ي سوريا تسمى 
ي أعطت إنهاء عملياتها �ف

أعلنت تركيا ال�ت
ي لضمان مرور خط النابيب الشماىلي 

»درع الفرات«، ال�ت
 من سوريا إىل تركيا.

الت الجيش الحر ، كما هو الحال   خصصت الج�ف
الت  ي حلب، لتقديم كل مدينة وشعب متمرد لج�ف

�ف
الأسد، يخفي أسلحة أو جمع من ميدان المعركة 

ي قلعة عسكرية 
ي إدلب يجلس �ف

ة. آل الن�ة �ف مبا�ش
ي ذلك الأسلحة الثقيلة، وهو ما فعلته 

ضخمة، بما �ف
أمس لكرس حصار حلب ول تستخدم اليوم لوقف 

 مذبحة الشعب السوري.
ي الوقت نفسه، فإن الوليات المتحدة، مع داعش 

 و�ف
 YPGجاء السيطرة مانو ميليطاري الرقة ودير الزور. و ،

ي كردستان 
الكردي التالعب بها من قبل قواعد يانكي �ف

السورية، يضمن السيطرة عىل خطوط الأنابيب 
ق  ي شمال و�ش

وخطوط أنابيب الغاز وآبار النفط �ف
ي نهاية 

ي انتظار اللحظة المناسبة والذي �ف
سوريا، �ف

ي تسيطر عليها، 
ي المناطق ال�ت

داعش سحق الجماه�ي �ف
ة.  ل قادرة عىل السيطرة المبا�ش

مع ألف القادة يانكي البحرية، المريكية يشارك إقليم 
شمال سوريا. مجرد ترك آل أسد و YPGGو منبج 

ا من حلب. تركيا اليسار  الكردي، مكان بعيد 100 كيلوم�ت
إىل الباب، وكما قلنا أن آل أسد أمر له مذبحة بقية 
ف أن تركيا والمملكة العربية السعودية  ي ح�ي

سوريا، �ف
جوازية السنية  ي معركة ال�ب

الت �ف تأكد من أن الج�ف

ي 
ي حلب و�ف

ي الداخل. أدىل �ف
تسليم المدن المتمردة �ف

ات المدن الأخرى. الآلف من رجال الميليشيات  عرسش
تعبت من هذا التقرير، الذي جاء سلموا قتالهم ودماء 

الت الحرب.  شعبه عىل أيدي هؤلء التجار ج�ف
يالية  م�ب ي الواقع، كان آل أسد ويبقى الآن رجل الإ

�ف
نهاء ذبح الثورة السورية.  لإ

 لكنهم انتفضوا جماه�ي دمشق. وعىل الرغم من 
سة من الجماه�ي المتمردة آل الن�ة  السيطرة �ش

ي 
اع خطرا عىل دمشق لأنه �ف إدلب، وهذه هي براءة اخ�ت

ي خان تومان ، المتمردين قد 
ي الأمس �ف

أي وقت، كما �ف
ي أيدي آل الن�ة وتقدم هذه 

تستأنف قواعد عسكرية �ف
 المرة عىل العاصمة.

ي 
ي حماة تسليح المقاومة وتهدد باتخاذ العاصمة �ف

 �ف
ي درعا ارتفعت الجماه�ي صعودا واتخذت 

المحافظة. �ف
 المتوسط المدينة.

ي هذه الحالة ... آل أسد لعب الأسلحة الكيميائية.
 �ف

ي 
ي سوريا، وال�ت

اتيجية واضحة �ف يالية لديها اس�ت م�ب  الإ
ليست سوى مذبحة آل أسد الجماه�ي والنتهاء بالتأكيد 

سحق الثورة، ثم هو الوليات المتحدة الأمريكية 
ي 

ي الحرب من خالل تنظيم نظام انتقاىلي �ف
الذي يفوز �ف

سوريا مع أو بدون آل أسد مع دعم جميع العصابات 
جوازية تحت قيادته. ال�ب

ف ورأوا أنهم قد نجح  عندما الكلب بشار الجزار بوت�ي
ي آخر خنادق المقاومة. 

ي عمله، وقالت الجماه�ي �ف
�ف

وهذا يجعل خطر انتقال مع آل أسد وهاجم بالأسلحة 
ي متناول اليد.

 الكيماوية ومع كل ما هو �ف
ي 

 ول كانت كافية لهزيمة هذه المقاومة صعبة للغاية �ف
الت الجيش الحر.  آخر خنادق الثورة، وتسليم الج�ف
ي جوبر والقابون أحرقت الجماه�ي جميع الحافالت 

�ف
جوازية حاول جيش الحر  الت ال�ب مع آل أسد والج�ف

لخراجهم من منازلهم.

وعة 59 صواريخ توماهوك وجعل وجود يانكي  مرسش
ي سوريا. 

المبا�ش العام أن يجعل الوقت يحدث �ف

ي 
ل. �ف ف ي الم�ف

هذا هو التحذير أن صاحب العداد �ف
هذه الأثناء، وموجبات قاعدة عسكرية غ�ي مأهولة يىلي 

ضمان أنه من آل أسد الذين ينهون القيام بعملهم 
 القذر.

ي الخاص، بالتعاون له جيش 
 إذا فشلت كيل الفا�ش

ي الدم 
ف للدخول �ف الحر »الديمقراطي« مع، سوف يانك�ي

ف  والنار والمجزرة اىل الخ�ي من مقاتليه من أجل الخ�ب
ي سوريا.

 والحرية للبقاء عىل قيد الحياة �ف
. أنه يعطي  ي خطورة هذا الهجوم يانكي

 ومن هنا تأ�ت
الت  الوقت لالآل أسد استكمال عملها. يدعم الج�ف

ء،  ي
ف للثورة. وإذا فشل كل �ش ي بورجويس موصل�ي

سو�ف
هم كضمان لسحق الثورة.

الهجوم ترامب للثورة المضادة يقوي مؤتمر 
جنيف وفيينا، الذي يحل مذبحة الجماه�ي 

السورية وسحق ثورتها

ويتم رصد سحق الثورة السورية عىل طاولة العمليات 
ي فيينا أو جنيف، 

المعادية للثورة منذ عام 2013 يعمل �ف
ي أستانا، حيث تثبيت الأسد، 

ة �ف ي الآونة الأخ�ي
أو �ف

. منظمة العفو  ، أردوغان، تحت قيادة يانكي ف بوت�ي
ي توفر 

الت من جيش الحر، وال�ت الدولية الجلوس الج�ف
 للثورة من الداخل.

وط من الحرب،  تعزيز التدخل يانكي لفرض كل الرسش
 بعد سحق الثورة.

 لأن الخطة الياك هي أن آل أسد سحق الجماه�ي 
ي الحرب، لأنه يجب 

، لكنها لم تنت� �ف ف بالقنابل بوت�ي
يالية. آل أسد يفعل  م�ب ف والإ أن يكون انتصارا لليانك�ي

ف وجميع القوى  سوى عمله القذر. ستكون سوريا لليانك�ي
كات النفط  ك. هم أصحاب �ش ي تش�ت

يالية، ال�ت م�ب الإ
ق الأوسط. ي كله والرسش  الذين ينهبون المغرب العر�ب
 أجزاء من اليسار الذين يقولون انهم دعم الثورة 

ي لديها هذا 
ة ال�ت السورية، ينهي الفرامل الجص الكب�ي

جوازية السنية، الذين  الت ال�ب ي هي الج�ف
الفوز، وال�ت

يعودون كل جيش جيش الأسد الذي خرج، وتقديم 
 جميع المدن المتمردة.

 هذا الجناح من اليسار النتهازي تقول دعم الثورة 
السورية منذ سنوات تطلب من الوليات المتحدة 

يالية »ديمقراطية« لرسال السلحة اىل سوريا  م�ب والإ
... والوليات المتحدة أرسلت روسيا ومرتزقته من 
ير  جوازية الشيعية والآن صاروخ توماهوك لت�ب ال�ب

ي 
ي شمال سوريا، وإذا فشل آل أسد، �ف

المجزرة �ف
مختلف أنحاء البالد.

ي هذا الجدول التفاق المعادية للثورة جنيف، 
�ف

عية عىل  ي بورجويس تسعى إىل إضفاء الرسش
وسو�ف

ف للفوز عىل حصة أك�ب من الأعمال  الهجمات يانك�ي
التجارية لعصابته، والحرب انتهت مرة واحدة، وذلك 

ة طويلة هؤلء  . منذ ف�ت باستخدام دم الجماه�ي
الناس مناقشة الأعمال مع آل أسد. املناطق دمر القصف بشار وبوتني
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ف ليس  قصف عنيف من قبل إدلب آل أسد وبوت�ي
لأن لديهم شخصية ل يمكن التوفيق بينها مع جبهة 

جوازية السنية ل يمكن  الن�ة. ولكن لهذا التيار من ال�ب
، ناهيك عن المتمردين  إنهاء للسيطرة عىل الجماه�ي

الذين لجأوا إىل هناك بعد تسليم جيش الحر الرسمي 
جميع المدن المتمردة.

ا عىل الأقدام  يالية، للذهاب س�ي م�ب ليس من السهل لالإ
له، بعد ست سنوات الذي مكن، بدعم  ف ي سوريا م�ف

�ف
ين  ي القرن الحادي والعرسش

والتس�ت أك�ب إبادة جماعية �ف
ف  ف الالجئ�ي . الجماه�ي المستغلة ومالي�ي ف ضد المستغل�ي
ف حليفا الذي كان معهم عندما هدمت  ي يانك�ي

ي �ف
ل تأ�ت

 منازلهم هم وذبحوا أ�هم.
 ليس من السهل للقادة جيش الحر ، الذي ل يزال 

تقديم الكث�ي من سوريا ثورة لم تنته لتسوية الخنادق 
ي ضواحي 

ي إدلب، �ف
ة من الثورة، كما هو الحال �ف الأخ�ي

ي مناطق حمص، الرقة 
ي درعا، �ف

حلب وحماة ودمشق، �ف
ف من  والغوطة. المقاومة تتبع حياة ويمكن روس المالي�ي

. ف مخيمات الالجئ�ي

سة.  ي و�ش
الجماه�ي اليمنية تقاوم القمع الوح�ش

جمة  يالية ل يمكن أن الموصل )العراق ال�ت م�ب الإ
المذكرة(. قامت الطبقة العاملة الأمريكية لم يقم ح�ت 
ي أوروبا تث�ي 

ف �ف ف السوري�ي ي الشوارع. حركة الالجئ�ي
الآن �ف

 رأسا عىل عقب.
ب  ف إىل النتهاء من رصف  ليس من السهل للمستكشف�ي

ي نعش الثورة. لم يتم حل هذه 
المسمار الأخ�ي �ف

 الأزمة بنسبة 59 توماهوك.
ي العالم للحصول عىل 

 ومن الملح أن الجماه�ي �ف
الشوارع لسحق آلة الحرب المعادية للثورة من 
! ف يالية الأمريكية وأتباع لها آل أسد وبوت�ي م�ب الإ

ف ترك الباب مفتوحا...   بتواطؤ ودعم الإصالحي�ي

 الوليــات المتحدة الأمريكية، مع الكلب 
ف قصف  ، بحجة داعش، ح�ي ف بشــار وبوت�ي
الجماهــ�ي المتمردة من الرقة ودير الزور 

وحول شمال سوريا

النتصارات المعادية للثورة مثل الدكتاتورية السي�ي 
ي عىل 

ي تقسيم م� وليبيا والهجوم الصهيو�ف
�ف

الجماه�ي الفلسطينية، ومذبحة الجماه�ي اليمنية، 
يالية اليسار إىل  م�ب وتقديم فرض اتجاهات اجتماعية لالإ

يالية، وهو ما سمح  م�ب حكوماتهم من قطاع الطرق الإ
ي 

ف الذي يبدأ �ف لهذا خطوة معادية للثورة جديدة يانك�ي
اختبار موازين القوى يجب أن تكون قادرة عىل اسوء 
ة جديدة عىل هذا الكوكب.  هجمات عسكرية مبا�ش

وهذه هي الهزيمة للجماه�ي الثورية السورية، سحق 
حلب، والذي سمح لهذا الهجوم المعادي للثورة 

يالية. م�ب  الإ
ي لسحق 

 وهذا ينطبق عىل سوريا هو الضمان النها�أ
ف قيادة إعادة بناء الأجهزة  الثورة ومنذ ذلك الح�ي

ق الأوسط الذي دمر  ي والرسش ي المغرب العر�ب
الميدانية �ف

 ثورات 2011/.2012
 ولكن ما هو التيارات ساخرة جدا من اليسار الجتماعي 
ي أصبحت فجأة غ�ي مريحة مع وغضب 

يالية ال�ت م�ب لالإ
ي تفج�ي ترامب غ�ي مأهولة عىل أساس آل 

النمل يانكي �ف
أسد. منذ وقت طويل بحجة داعش والقنابل الوليات 
ي كل من سوريا والعراق ويصمت.

 المتحدة والمجازر �ف
ي الرقة ودير الزور 

 آل أسد يؤيد تدخل يانكي �ف
ي شمال سوريا وقواعد عسكرية 

الته والقيادة �ف وج�ف
أ من أذناب آل أسد،  ي كردستان السورية. ما يت�ب

لها �ف
عندما يدعم هذا الكلب نفسه ويشيد الياك عندما قتل 

ي شمال سوريا؟ لأن الكلب هو دائما عىل 
الجماه�ي �ف

ي آل 
ف الفا�ش ركبتيه أمام الحب. هذه هي العالقة ب�ي

بون سيده بعض  أسد وترامب، عىل الرغم أحيانا ي�ف
 مطرقة لتأديب له.

ة واذبح ليس 4 أو 66، ولكن عدة  ف هي الحارصف يانك�ي
ي الموصل، العراق. مع القوات 

آلف من استكشافها �ف
المرتزقة يانكي الجيش، بحجة »محاربة داعش » تم 

ذبح حفنة استغالل الجماه�ي لهذه المدينة، بعد أخذ 
 الفلوجة. الموصل مما تسبب 100،000 لجئ.

يقولون جيش من 1400000 الرجال لعدة أشهر ل يمكن 
أن تأخذ هذه المدينة مع واحد مليون نسمة ويدعمه 
1000 الميليشيات. كذبة. بحجة »الهجوم عىل داعش 
سالم« وذبح جماه�ي سونيتا دي العراق المثلث.  والإ

جوازية الشيعية الجنوبية كقوات صدمة  تحييدهم ال�ب
ف  ف الأشقاء ب�ي يالية لخلق مواجهات ب�ي م�ب المرتزقة الإ

ي 
يالية �ف م�ب ي سمحت بعودة الإ

ف العراق، وال�ت المستغل�ي
ي هذا البلد.

 العمل العسكري المبا�ش �ف
ي ذلك 

ي سوريا. �ف
 وقد الوليات المتحدة قصف الرقة �ف

الهجوم لم يقتل أي فرد من داعش . ولكن أطلقت 
ي داعش ل نستطيع السيطرة 

ف المدنية ال�ت ضد المدني�ي

ي كل خطوة. وهذا ما يجعل أيضا 
والتهديد بطرده �ف

ي 
ي دير الزور، قصف الجماه�ي ال�ت

الوليات المتحدة �ف
داعش ل يمكن النضباط أثناء استخدام قادة داعش 
كرجال أعمال والأوصياء من خطوط الأنابيب وحقول 

ق سوريا. ي شمال و�ش
 النفط �ف

ف أن  يالية الأمريكية، مع تصفيق آل أسد وبوت�ي م�ب  الإ
كل خطوة يجلب له كل هذه المدن قصف أولويات 

السجون، حيث تحتفظ السجناء داعش أفضل مقاتىلي 
 الثورة السورية.

 الوليات المتحدة الأمريكية، بتواطؤ صامت من اليسار 
ي أنشئت القواعد العسكرية التحول 

ي العالم، ال�ت
�ف

ي كردستان السورية، شمال سوريا، تحت 
الرسيع �ف

ف من حزب العمال  حراسة YPG الكردي والستاليني�ي
. ي

 الكردستا�ف
ف العودة اىل ديارهم«   منذ وقت طويل شعار »يانك�ي

ف  ف الرئيسي�ي ف بها، المنظم�ي ي سوريا. يانك�ي
يتم وضعها �ف

بادة الجماعية والمذابح وتقسيم سوريا!  لالإ
يالية؟  م�ب  آل أسد ورفاقه هم الإصالحي المناهض لالإ

ف ذبح  من فضلك، وعىل الجبهة العسكرية مع يانك�ي
ف  ف تحرض عىل التمرد من أجل الخ�ب جموع المسلم�ي

 والحرية.
ي السماء لأن 

 عبد تبقى من آل أسد وضع ت�خ �ف
الوليات المتحدة هاجمت قاعدة جوية عسكرية بشار 

بإخالء. ولكن يبقى صامتا عندما الوليات المتحدة، 
يرانية  جوازية الشيعية الإ جنبا إىل جنب مع ال�ب

والعراقية، وصفق لها آل أسد مهاجمة حفنة جميع 
ي شمال سوريا.

 الجماه�ي �ف
 والفرق هو أن هذا الوقت للوليات المتحدة بالتدخل 

ف إعداد - كما قلنا - أن  ي ح�ي
لوضع حد لوكيل بشار �ف

يكون من تنظيم »سالم المقابر«، حيث آل أسد ليس 
. ول  لديهم ضمان بعد النتهاء من سحق الجماه�ي

قصف عىل شعب السوري 
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يمكن النتهاء من سحق، ستكون 
ة الذين  الوليات المتحدة مبا�ش

يفعلون ذلك، مانو مليتاري، مع 
ي تسعى لديك محدود 

عية ال�ت الرسش
ي المرة 

آل أسد الأسلحة الكيميائية �ف
ياىلي صحيح. م�ب ة ... صورية الإ  الأخ�ي

 تحتاج الوليات المتحدة للتوصل 
ة. ذلك هو  إىل أفعال الحرب مبا�ش
أنه ل يمكن الخروج من أزمتها دون 
انية العسكرية  ف حرب. مضاعفة الم�ي
من الجيش وأسلحتهم، والستثمار 

ي تكنولوجيا الحرب هو الخيار 
القوي �ف

ي 
الوحيد الذي لديه العاصمة المالية �ف

الوليات المتحدة وبنوكها للخروج من 
فالس.  الحادث والإ

ي نضاله للسوق العالمية ضد 
 �ف

يخت،  ي ماس�ت
المحور الفرن�ي الألما�ف

ل يمكن أن تبقي مناطق نفوذهم، 
، ل  ف وأقل من ذلك بكث�ي مسبقا عىل روسيا والص�ي

ة دوليا. استئناف النارية مبا�ش

ي ذلك رئيس كلينتون، 
يالية، بما �ف م�ب كل العصابات الإ

نهاء  وأيد هذا ترامب العمل العسكري. يتعلق الأمر لإ
عمل أوباما لسحق الثورة السورية. يوفر ترامب، مع 
، وإيجاد العذر المثاىلي لالأسلحة  ه التفج�ي الأخ�ي نظ�ي

ي جميع أنحاء 
الكيميائية، والتدخل المبا�ش والمفتوح �ف

 سوريا.

ي هزيمة آل 
كما رأينا، ونحن بعيدون جدا عن الرغبة �ف

أسد. إذا كان هذا هو هدفك يجب أن يكون لعبت 59  
صواريخ توماهوك عىل قاعدة للعمليات العسكرية 

ي 
ان �ف وصدر مرسوم الجيش السد منطقة حظر الط�ي

جميع أنحاء سوريا I .تجنيب القدرة العسكرية للقيام 
بذلك، ركلة الحمار آل أسد وروسيا والجميع الذين 

 يحاولون التوقف.
 ولكن ل يمكن ركلة الحمار الجماه�ي الأمريكية، وذلك 

لأن الغالبية العظمى ل تزال ترفض دعم سياسة 

يالية. وذلك العذر لمثل  م�ب الحرب كلها من الياك الإ
هذا التدخل المبا�ش ل يمكن أن يكون بخالف تفج�ي 

ي الوقت 
«. وهذا هو الحال �ف ي

نسا�ف ل«الهدف الإ
، كما  ف يالية هي أن آل أسد وبوت�ي م�ب الراهن. الخطة الإ

قلنا، وسحق الثورة، للقيام بعملهم القذر، ومن ثم 
ف الذي يبقى مع الغنائم. وهذا يجب أن  تكون يانك�ي

تأخذ عىل رأس عبده والأسد تفعل ذلك من دون تردد.

يالية  م�ب يالية الأمريكية والعصابات الإ م�ب الإ

يخت هي أعدى أعداء الطبقة العاملة  ماس�ت
ي العالم

والشعوب المضطهدة �ف

وأنشأوا وحوش مثل آل أسد، داعش والدولة من 
ف الدرك إ�ائيل. هم أنفسهم المسلحة  الفاشي�ي

ي اليمن.
جوازية السعودي �ف  لالأسنان قتل ال�ب

ف نعى السف�ي اليانكي وحليفه  ي ح�ي
تركوا وتقسيم ليبيا، �ف

ي
 القذا�ف

ي 
ي م� ال�ت

نظموا النقالب العسكري من السي�ي �ف
أدت إىل حبل المشنقة �اح أك�ش من  40،000 السجناء 

ف كما مبارك.  السياسي�ي
ي 

ة �ف ي أعمال مبا�ش
 الآن، انهم يريدون للمشاركة �ف

ي المنطقة بأ�ها. لهذا، تحتاج إىل القوة 
سوريا و�ف

 العسكرية، مع المدافع والحراب عىل الأرض.
الوليات المتحدة صحح الأجهزة المجال ع�ب المغرب 

ي تنتج 800٪ من النفط 
ق الأوسط، وال�ت ي والرسش العر�ب

ي القتصاد 
والطاقة المسؤولة عن س�ي العمل �ف

 العالمي.
يالية، هم أولئك الذين أخذوا  م�ب هم عصابات الإ

ي الأسبوع من الطبقة 
ساعات العمل من 355 ساعة �ف

العاملة الفرنسية. هم أولئك الذين يحافظون عىل 
ي الدولة 

ف عن العمل �ف 23٪ من العمال العاطل�ي
سبانية. هم وقح التعامل الطبقة العاملة اليونانية  الإ

يالية  م�ب . هم مثل ألمانيا الإ ف ف السوري�ي يساوي الالجئ�ي

رئيس االمرييك ترامب

بعد تقدم الثوار مبناطق عدة من ريف حامة 

ودمشق شعر النظام املجرم وحلفائه بلهزمية 

وأصبحت حالة من اإلحباط واليئس يف مقاتلني 

النظام املجرم وحلفائه بدؤو يتداولون بينهم 

روسيا من أقوى دول العامل وإيران متتلك سالح 

نووي فعال وحزب لله ميتلك قدرة عالية يف 

حرب الشوارع واإلمارات اكرث دولة ممولة للنظام 

املجرم ومرص واملجتمع الدويل كل مرة ينعقد 

وتكون النتيجة لصالح النظام ومع ذالك تقدمنا 

يف حامة ودمشق لكن حصل اليوم أمر قام 

الطريان الرويس بتاريخ 4/4/2017 بقصف منطقة 

خان شيخون بالغازات السامة املحرمة دوليا 

ووقع ضحيتها أكرث من 200 مصاب و 100 قتيل 

وتعد قرية خان شيخون مئهولة بسكان حيث يبلغ عدد السكان فيها90 ألف نسمة وغريها من املجازر التي 

وقعت بعد تقدم الثوار انتفضو أيها الشعوب اال ترون املجازر يف سوريا جميع الدول خذلو هذه الثورة لكن 

املنا بكم انتم الشعوب ساعدونا أطفالنا تقتل بلغازات السامة حتى الحيوانات مل تسلم من القصف فليشهد 

التاريخ لكم أنكم ساندتم ثورة يتمه تخال عنها جميع الدول لكن الشعوب أبت ان تتخىل عن املظلومني 

وساعدتهم بجميع قدراتهم أشكر كل من أوصل رسالتي هذه وقام مبساعدة الشعب السوري املظلوم

 ابو الجود

مراسل للجريدة حقيقة املقهورين

2017/4/4

مظاهرة يف خان شيخون ضد 

السالح الكياموي 

 اين الشعوب
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قية. ي أوروبا الرسش
ي ماكيالدوراس �ف

ف من العمال �ف  والمالي�ي
جوازية من القلة والقتلة من روسيا  يالية وال�ب  هم الم�ب

، هي أعدى أعداء الطبقة العاملة والشعوب  ف والص�ي
ي العالم.

 المضطهدة �ف
ي 

ف وتركيا وروسيا وجميع القوات الغازية �ف ¡معطلة يانك�ي
 سوريا!

¡خارج الأمم المتحدة، الذي معها عباءة أكفان 
 »المسالمة« أسوأ المجازر آل أسد!

خارج مؤتمر جنيف وفيينا وأستانا، الذي من المقرر 
 إبادة الشعب السوري!

الت!  ف الج�ف رهابي�ي ف والإ  مقتل الكلب بشار وله الفاشي�ي
هم وكالة الستخبارات المركزية هي داعش!

ي أمريكا الشمالية وأوروبا وحلفاء الجماه�ي 
العمال �ف

ب من داخل  ي تستطيع أن ت�ف
السورية. وهي تلك ال�ت

ول اىل الشوارع للوليات  ف يالية. يجب علينا ال�ف م�ب الإ
وري لوقف آلة  المتحدة وكافة أنحاء أوروبا! فمن ال�ف

يالية! م�ب  الحرب الإ
يالية ويذبح الجماه�ي  م�ب جوازية الإ  وكلما كان يغزو ال�ب

ق الأوسط، وأك�ش إغالق حدودها أمام  ي الرسش
�ف

ف  كي�ي ، كانت الأسوأ بالنسبة للعمال الأم�ي ف الالجئ�ي
ي الوليات المتحدة، بعد 

. اليوم، والعمال �ف ف والأوروبي�ي
وقت قص�ي من غزو بوش والتقدم للثورة المضادة 

ق الأوسط أدت، يعانون من  ي الرسش
من جانب أوباما �ف

ف الصحي  البطالة، وفقدان منازلهم، وفقدان التأم�ي
ي 

يالية المنت�ة �ف م�ب وتخفيض الراتب. ل شك أن الإ
سوريا ستكون أقوى لمهاجمة الطبقة العاملة الخاصة 

 بها.
ي تركت الموالية جيش السد 

لديك لكرس الحصار ال�ت
 يتطلب الثورة السورية!

ول اىل الشوارع ضد المجزرة، إما مع  ف يجب علينا ال�ف
 الأسلحة الكيميائية، التقليدية أو من أي نوع!

ي جميع أنحاء العالم 
لديك لجعل الإجراءات التضامن �ف

 لدعم الثورة السورية!
ي 

يجب علينا أن نضاعف الهجوم لهزيمة بشار الفا�ش
ي دمشق!

 الثوري �ف
بادة الجماعية آل أسد!  خارج الإ

 سالح الثورة إىل الشعب! يجب أن تكون جميع 
الأسلحة تحت ت�ف الجماه�ي الثورية، الذين نظموا 

الثورة عام 2011 لمواجهة بشار! أن كل إنسان لديه 
 بندقية!

جوازية  وري لمصادرة المصانع والبنوك وال�ب  فمن ال�ف
ل ووضع  ف ف والم�ف الملكية لديها أموال لحل مشكلة الخ�ب

كل الموارد المتاحة لكسب الحرب!

ي مؤتمر جنيف، 
جوازية السنية ال�ت الت ال�ب خارج الج�ف

 أعطى الثورة!
ي الجمعية الوطنية السورية صوتت مع  من قبل مندو�ب
ف وأفراد الميليشيات  ي مخيمات الالجئ�ي

ي كل 100000 �ف
1 �ف

ي كل قرية وبلدة ومحافظة 
ف الفقراء �ف والعمال والفالح�ي

 المحررة من قوات الحتالل بشار!
! ف  لسوريا الثورية للعمال والفالح�ي

ي لجنة تق�ي 
لجنة تحرير المجلة العربية السورية �ف

حقيقة المقهورين

2017/6/30

يوم يوليو... مظاهرة في روما بمناسبة الذكرى الرابعة لالنقالب العسكري السيسي في مصر

فلتسقط الديكتاتورية من السيسي، عبد اإلمبريالية األمريكية والصهيونية!
تحرير أكثر من 40000 سجين السياسي المصري!

القادم 3 يوليو سيكون أربع سنوات منذ 
االنقالب العسكري السيسي في مصر .في 
هذا اليوم، وعندما جاء إلى السلطة، شنت 
القوات المسلحة المصرية مجزرة وحشية 

ضد المستغلين أن كانوا يقاتلون في الشوارع 
السترداد على ثورتهم.

في الثورة التي اندلعت في عام2011 ، 
أطاحت الجماهير مبارك .ومع ذلك، لم يقم 
الجيش سليمة .وتوقع» الديمقراطيين «أن 
فترة الديمقراطية افتتحت، حتى حفظ هذا 

الجيش القاتل .وجاءت البرجوازية الرجعية 
لجماعة اإلخوان مسلم إلى السلطة وعندما 

ارتفعت الجماهير مرة أخرى، تسا إلى 
»الديمقراطيين«، مع الخوف من اإلسالم، 

ودعا الجنراالت العلمانية للجيش مثل 
السيسي لتنظيم انقالب ... وما جاء الحقا لم 
تكن الديمقراطية هي أسوأ ديكتاتورية دموية 

وإعادة الدفعة للنظام اإلرهاب، حتى أسوأ 
من ذلك من مبارك.

 هذا الجيش المصري هو قوة معادية للثورة 
يقودها وول ستريت بتمويل من االمبريالية 

األمريكية بمبلغ 13000 مليون دوالر سنويا 
واللجان التي تكسبها للسفن التجارية التي تمر 

عبر قناة السويس .لم يكن هناك أي طريقة 
يمكن الحصول عليها من خالل الحفاظ على 

هذا الجيش، الداعم الرئيسي للصهيونية في 
الشرق األوسط، مع اتفاق كامب ديفيد.

وكان هذا الجيش جزءا من القوات القاتلة التي 
أرسلت اإلمبريالية لسحق االنتفاضات الثورية 

مرص

االسريات السياسيني
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التي هزت كامل المغرب 
والشرق األوسط منذ عام 
 .2011وكان جزءا من 
نفس الثورة المضادة في 

المنطقة، التي كان لها نقطة 
رئيسية في اإلبادة الجماعية 
للجماهير السورية التي قام 
بها بشار الفاشي والجزار 
بوتين، كما تم تطويره مع 
الصهيونية التي وضعت 
في السجن والقتل والتقدم 
في سرقة أراضي الشعب 

الفلسطيني، مع مجزرة 
المملكة العربية السعودية في 
اليمن أو مع تقسيم ليبيا إلى 

الهمجية

 إن ديكتاتورية السيسي، 
تحت قيادة الواليات المتحدة، 

لديها اليو40000 مسجين 
سياسي .ومن بين هؤالء، 

أدين المئات بعقوبة اإلعدام .لقد أعادوا فرض 
دكتاتورية إرهابية دموية.

في حين أنها تهاجم الجماهير، فإنها تترك 
»فرعون «مبارك ليذهب مجانا .تمت تبرئته 
من كل تهمة تمت محاكمته في عام.2011  

نحن نشهد عودة السيسي - نظام مبارك 
لإلرهاب، خادم الواليات المتحدة األمريكية، 

مؤيد الصهيونية.

أصدرت» لجنة روما المنظمة «دعوة إلى 
مظاهرة في إيطاليا ضد ديكتاتورية السيسي 

القاتلة في مصر في الثالث من يوليو / تموز، 
في ذكرى االنقالب العسكري .من الصحيفة 

العربية» الحقيقة للمظلومين«، نحيي هذا 
النضال ضد هؤالء الجنراالت الدماء خدام 

اإلمبريالية، وندعو إلى رفع المعركة صرخة 
»العداء في المنزل «من الدول اإلمبريالية 

حيث يتم تنظيم االنقالبات، مثل مصر.

في 3 يوليو، سنقاتل ضد دكتاتورية السيسي، 
من أجل حرية أكثر من 40000 سجين 

سياسي، إللغاء عقوبة اإلعدام واإلفراج عنهم 
جميعا، وعودة الحرب تبكي» الناس يريدون 

حجم النظام » !التي هزت مصر وكامل شمال 
أفريقيا والشرق األوسط.

 أسفل مع ديكتاتورشيب مردر من السيسي، 
خادم الواليات المتحدة األمريكية ودعم 

الصهيونية!

تنسيق مقاومة مصر كلها، التي بدأت بالفعل، 
من خالل تنسيق لجان المصنع وتلك من 

الحركة الطالبية التي خرجت للقتال!

مواجهة اإلمبريالية، منظم انقالب السيسي!

إعادة تأميم قناة السويس!

االستمالك بدون تعويض لجميع أصول 
وشركات الرؤساء العسكريين المصريين 

والشركات اإلمبريالية عبر الوطنية، ووضعهم 
تحت سيطرة العمال!

فتح الطريق للعمال والمستغلين في مصر!

إعادة أخذ ميدان التحرير، مع صرخة الحرب 
»الشعب يريد سقوط النظام «و» عاش 

الثورة!«

تحرير جميع السجناء السياسيين!

ضربة واحدة واحدة، انتفاضة واحدة في كل 
المغرب العربي والشرق األوسط

نحن بحاجة إلى محاربة أكبر إرهابي في 
المنطقة :اإلمبريالية األمريكية ووكالئها...  

الدكتاتورية القاتلة لجنراالت السيسي، الفاشية 
األسد، الدولة الصهيونية الفاشية إلسرائيل، 
البرجوازية الوطنية الليبية التي قسمت ذلك 

البلد و تحالف الوكالء( مع السعودية في 
رأسه )أن المذابح اليمن .هم أعداء الجماهير 

المستغلة.

 عاشت انتفاضة الطبقة العاملة واستغلت 
المغرب ضد نظام الملكية، خادم 

اإلمبراطوريات الفرنسية واإلسبانية!

لتدمير الدولة الصهيونية الفاشية إلسرائيل! 
تحرير أكثر من 7000 سجين فلسطيني!

مع خطة» سالم المقابر «في سوريا التي 

قدمها مؤتمر أستانا شملت بشار وبوتين 
وأردوغان والجيش السوري الحر، وكلهم 

تحت قيادة ترامب !وقف المذبحة على 
الجماهير السورية من األسد وبوتين!

مع الشركات عبر الوطنية والعصابات 
البرجوازية المحلية في ليبيا التي قسمت ذلك 

البلد !مع شركات النفط التي تنهب النفط 
والغاز الليبي !بالنسبة لجمعية وطنية للثورة 
الليبية، انتخب المندوبون 1 لكل 10 آالف!

 وقف مجزرة التحالف األمريكي الوكيل بقيادة 
القوات السعودية على اليمن!

وقف القصف االميركي على سوريا والعراق! 
فهي ال تستهدف داعش بل الجماهير التي 
ارتفعت في عام 2014 وهددت مصالح 

»األخوات السبع .«الواليات المتحدة 
األمريكية تستحق أن يكون فيتنام الجديدة 

مع الطبقة العاملة في الواليات المتحدة إلى 
الشوارع داخل الوحش اإلمبريالية لوقف آلة 

الحرب!

من المغرب إلى اليمن، من تونس وليبيا 
إلى سوريا، من مصر إلى فلسطين، معركة 

واحدة ضد القوى اإلمبريالية وقواتها المضادة 
للثورة !إنهم يستحقون أن تعود السلسلة 

الثورية لعام2011 ، ولكن هذه المرة تصادر 
اإلمبريالية و البورجوازية الوطنية التي 

تفتقر إلى القوة، و تغزو قوة الطبقة العاملة و 
تستغل.

مجلس تحرير الصحيفة حقيقة المقهورين

ترامب والسييس
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المسجد تحولوا ضد رجل الدين الذي هرب 
إلى الشرطة يطالب اعتقال زافزافي النتهاك 

حق الوعظ الدين.

في تلك اللحظة، نجح زافزافي في الفرار، 
على الرغم من أنه كان لديه أمر بالقبض 

عليه. كما أمر الملك محمد السادس بمنع كل 
احتجاج. وأرسل الشرطة والعصابات شبه 
العسكرية بالعصا والمناجل لالشتباك مع 

الجماهير التي كانت تسير في الشوارع. مع 
قواته المسلحة، فرض حصارا على ريف. تم 

حظر كل طريق وال يمكن ألحد الدخول أو 
 الخروج عن طريق البر أو الجو أو البحر.

 وكان القمع وحشية. كان هناك أسبوع 
ونصف من االشتباكات الصعبة. عشرات 

وعشرات الجرحى. وعثر على زفزافي من 
قبل جهاز الملك القمعي وتم اعتقاله مع 70 

زعيما آخرين من االحتجاجات.

وكان القمع وحشية. كان هناك أسبوع ونصف 
من االشتباكات الصعبة. عشرات وعشرات 
الجرحى. وعثر على زفزافي من قبل جهاز 

الملك القمعي وتم اعتقاله مع 70 زعيما 
آخرين من االحتجاجات.

ومع ذلك، فإن مثل هذا القمع القوي كان له 
أثر مخالف لذلك الذي يتوقعه محمد السادس. 

وقد خرجت الجماهير باآلالف في ريف 
بأكمله ضد القمع والمطالبة بتحرير قادتهم. 

حتى اليوم هم في الشوارع، كما اشتبكوا ضد 
القوات القمعية.

كما وقعت المظاهرات ضد القمع في عدة 
مدن في جميع أنحاء البالد. إنهم جميعا 

يعانون من نفس الظروف البائسة ويريدون 
وضع حد للنظام الملكي الفاسد الذي يجوعهم. 

في الرباط، العاصمة، كان وسط المدينة 
الكامل. في المغرب كله كان الشعور نفسه: 

ضد النظام الديكتاتوري القمعي للنظام 
الملكي، من أجل حياة كريمة ... وهذا يعني 

مطالب عام 2011 التي لم تتحقق.

 ما يحدث في المغرب هو أن النضال الثوري 
لعام 2011 يعود. المأساة هي أنها تعود في 
اللحظات التي تستقر فيها مصر الدكتاتورية 

المضادة للثورة في السيسي، وتقسم ليبيا، 
وفي سوريا تقاوم الثورة في الخنادق األخيرة 

وعندما يتم ذبح اليمن وتدميره. هذه االنتفاضة 
في المغرب تحدث عندما تكون الطبقة العاملة 
في أوروبا تحمل على أكتافها األزمة برمتها 

التي ألقتها القوى اإلمبريالية، وذلك بفضل 
تصرفات القيادات الغادرة.

هذا هو السبب في أن هذه االنتفاضة الجماعية 
في المغرب تبدو معزولة. ولكن األمر ليس 
كذلك، ألن طاقة الجماهير لم تستنفد بعد. لم 
يتم إخراج الطبقة العاملة من مكان الحادث 

لفترة تاريخية كاملة بعد. لقد عانى من 
الهزائم، نعم، ولكن الكلمة األخيرة لم يقال. 

وتظهر الطبقة العاملة في المغرب أنه ال 
تزال هناك جوالت أكثر. هذا هو الهواء النقي 

لجميع العمال في المغرب العربي والشرق 
األوسط التي تشهد انتكاسة في ثورتها بعد 

الكثير من الشهداء في حين أنها لم تحقق أي 
من المطالب. إنها ضربة ثورية ضد القصف 
األمريكي الذي يقتل المدنيين )وليس داعش( 

في الرقة والموصل. إنها ضربة لمذابح األسد 
وبوتين التي ال تزال مستمرة في سوريا. إنها 

ضربة لهجمات الصهيونية على الجماهير 
الفلسطينية التي تسرق أراضيها وسجن 

مقاتليها. إنها ضربة لألنظمة الوحشية كتلك 
التي تمارسها مصر أو تونس، والتي ال تزال 
 تمأل سجنها بآالف وآالف السجناء السياسيين.

 إن »التدابير الديمقراطية« التي نفذت في 
ثورات عام 2011 كانت مجرد خداع لتحويل 

هذه الثورة العظيمة في نفس الوقت كان 
العصا الفاشية مذهال. المغرب مليء بالسجناء 

السياسيين في انتفاضات 2011. في تونس 
هناك شيء مماثل يحدث. وال يزال نظام 

بوتفليقة الدكتاتوري في الجزائر سليما. في 
مصر، بعد الفخاخ الديمقراطية، هناك اليوم 

ديكتاتورية رهيبة من السيسي. هناك مجازر 
في سوريا واليمن ...

وفي ظل ما يقوله اإلصالح اإلسبريالي 
اإلسبريالي كله - وهو يصف وصفات 

ديموقراطية اجتماعية قديمة - ال يمكن لهذا 
النظام الرأسمالي أن يطور أي ديمقراطية. كل 
ما يعترف مع اليد اليسرى يأخذها مرة أخرى 

)وأكثر( مع اليد اليمنى في الفترة المقبلة.

في المغرب، منذ عام 2011 قدم الملك محمد 
السادس بعض التنازالت الصغيرة. وفى 
ابريل من هذا العام، غير رئيس الوزراء 

الظهار تغيير حكومى. وحاول وقف 
المظاهرات التي تم تعميمها على البلد بأكمله. 
ومع ذلك فقد شهدت الجماهير المغربية الكثير 

من اإلصالحات التجميلية على مر السنين، 
وهي ليست على استعداد لالعتقاد بأي أكثر 

من ذلك.

حكومة الملك محمد السادس واألحزاب 
البرجوازية. نظام المسؤولين العموميين 

الفاسدين الذين يملكون جيوبهم بينما يغرق 
الناس في البؤس؛ فإن اإلمبرياليين الفرنسيين 

والفرنسيين اللذين يقودان الحكومة والملك 
والقائد الضابط للجيش، لن يجلب أي حل 

لمعاناة جماهير المنطقة، سواء في الريف أو 
 في أي منطقة أخرى من المغرب.

 وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى رفع مرة 
أخرى الطلب من الشعب يريد اسقاط النظام. 

كانت صرخة الحرب هذه بصوت عال في 
عام 2011 في المنطقة بأكملها، واآلن تعود 

مرة أخرى في المغرب. المعركة كما في عام 
2011 من أجل الخبز والحرية تعود، وهذه 

المرة الستعادة الثورة التي سرقت مع الخداع 
الديمقراطي.

أسفل مع مونكاتشي ديكتاتولاير ديكتاتوري!

مع جميع المسؤولين العامين الفاسدين للنظام!

العدالة لمحسين فكري!

اإلفراج الفوري لجميع السجناء السياسيين! 
حر ناصر زفزافي ناصر زافزافي وجميع 

مقاتلي الحركة الشعبية! حر كل حركة »20 
فبراير« وجميع أولئك الذين سجنوا في 

انتفاضة عام 2011!

السماح للمظاهرات توسيع إلى المغرب 
بأكمله! اإلضراب العام اآلن!

لهذا، نحن بحاجة إلى طرد البيروقراطية 
النقابية بأكملها التي تباع للملك واألحزاب 

البرجوازية.

الكفاح كما هو الحال في بداية الثورة في كل 
من المغرب العربي والشرق األوسط ... أن 

 يكون الخبز والعمل وحياة كريمة،
دع الحكومة المغربية تسقط! من المغرب 

النهب الملوك بوربون اإلسبانية! الخروج مع 
فرنسا اإلمبريالية!

لحكومة العمال والمضطهدين، على أساس 
حشدهم وأجهزة تقرير المصير!

فتح الطريق أمام تجمعات العمال العاملين 
والعاطلين عن العمل والباعة والفالحين 

الفقراء وجميع القطاعات الخاضعة التي تدخل 
في المعركة!

دعونا نكون المغرب الشرارة التي تشعل النار 
مرة أخرى في المنطقة بأسرها، حيث تواجه 

كطبقة واحدة نفس األعداء الذين يريدون 
اليوم أن ينتهي بهم المطاف إلى تسوية ثورهم 

المضاد.

ابو معاذ

من الصفحة األخرية
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 فالفقراء الذين يستغلون أبناء المغرب مرة 
أخرى يرتفعون في احتجاجات جماهيرية 

من أجل ظروف معيشية الئقة. وهم يأخذون 
الشوارع، ويضربون المظاهرات الضخمة 

في السنوات األخيرة. وبؤرة التظاهرات هي 
المنطقة الشمالية التي يطلق عليها »ريف« 

)وهي محمية أسبانية سابقة(، وال سيما مدينة 
الحسيمة. كما توسعت االحتجاجات إلى 

مدينتي الناظور وطنجر وفي سائر أنحاء 
البالد، ووصلت إلى مدن مهمة مثل الرباط 

)العاصمة( أو الدار البيضاء.

ما يحدث هو أن الظروف المعيشية في 
المغرب رهيبة: الجوع والبطالة واستحالة 
الحصول على فرص العمل والحاجة إلى 
اللجوء إلى البيع وإساءات الشرطة التي 

تطلب الرشاوى وفساد جهاز الدولة الذي يمأل 
الجيوب في حين أن الماليين من المغاربة 
يعيشون في البؤس، نهب اثنين من القوى 

اإلمبريالية مثل اسبانيا وفرنسا التي تسرق كل 
الثروة مع الموظفين المحليين، الملك محمد 

السادس.

 الجماهير تسير اليوم للتغلب على المطالب 
نفسها التي كانت لها في انتفاضات عام 

2011. تلك هي مطالب كل من المغرب 
العربي والشرق األوسط، التي اندلعت سلسلة 
واحدة من ثورات تلك المنطقة. إن الظروف 

الرهيبة التي يعيشها المغاربة اليوم تظهر 
أن أيا من هذه المطالب لم يتحقق. لقد أجرى 
النظام الملكي بعض اإلصالحات التجميلية 
التي لم تغير حياة المستغلين على اإلطالق.

بدأت موجة الكتلة الثورية الجديدة التي نراها 
اليوم في أكتوبر من العام الماضي، حيث 

تم قتل محسين فكري )بائع األسماك(. وقد 
غطت مظاهرات ضخمة البلد بأسره. ووعدت 

الحكومة بتعويضات وإصالحات وتحسينات 
ومعاقبة من قتلوا فكري. ولم يتحقق شيء. 
هذا هو السبب في أن الجماهير تميل إلى 

الخروج إلى الشوارع مرة أخرى، ومعظمهم 

في الريف، حيث يأتي فيركي.

في ذلك المكان،

 ولدت »حراك الشعب« )الحركة الشعبية( 
وأخذت المكان في مقدمة المظاهرات. زعيمها 

والشخصية العامة هو ناصر زافزافي، الذي 
تحول بسرعة إلى شخصية والوجه العام 

لالحتجاجات. وأصبحت االحتجاجات أقوى 
عندما دخلت مايو من هذا العام. وبحلول 

منتصف أيار / مايو، كانت المظاهرات في 
ريف تحضر بشكل هائل يوميا.

كل من القوى اإلمبريالية والعالم تركت 
جهودا إلخفاء تلك االحتجاجات التي تحدث 

في المغرب، ألنه في تلك الصراعات 
يكشف أن المستغلين يقاتلون من أجل الخبز 

والكرامة ضد الحكومة والدولة والبرجوازية 
واإلمبريالية، و ليس هناك معركة بين 

»القبائل الدينية االرهابية« كما قال 
االصالحي.

االمبريالية تريد فقط أن ينظر إلى الثورة 

المضادة: المجزرة وتدمير المدن كما هو 
الحال في سوريا، وعمل عناصرها المختلفة، 

والدعاية إلرهاب داعش كذريعة كبيرة لتبرير 
أن الثورة المضادة ... نضال الجماهير في 

المغرب هو صفعة في وجه كل تلك الخطط 
 اإلمبريالية وعمالءها.

 ولمعالجة هذه المظاهرات الجماهيرية، أمر 
الملك محمد السادس رجال الدين المسلمين 
)األئمة( في ريف بإلقاء محاضرات على 

الجماهير لعدم االستمرار في االحتجاجات. 
حتى يوم الجمعة 26 مايو، في المساجد، 

بشر رجال الدين »الخطبة« )خطبة الجمعة( 
يخبر الجماهير أنه ليس من الصحيح للخروج 

لالحتجاج ولكن السعي للحوار والثقة 
الحكومة.

وأوقف زافزافي أحد رجال الدين في حين 
كان يتحدث في أهم مسجد في الحسيمة. بكى: 

»لست دينيا بل سياسيين. أنت ال تخدم هللا 
إال الملك »وكل الناس الذين كانوا في ذلك 

فاألشخاص المستغلون، أكثر القطاعات إخضاعا، يأتون إلى الشوارع مرة أخرى من أجل حياة كريمة، ومواجهة القمع 
والسعي إلى تحرير السجناء السياسيين ...

 إن صرخة الحرب التي هزت شمال أفريقيا والشرق األوسط كله من أجل الخبز والوظائف وحياة كريمة تعود:

» الشــعب يريد اسقاط النظام!«

المغرب

مظاهرة يف املغرب للتحرير االسريات السياسيني
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