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 حقيقة المقهورين

 من الشعب الليبي الثائر المقهورصحيفة 

 

 نبذة من مجلس التحرير 
 

 
 

صحيفة  نقدم أنفسنا باعتبارنا مجلس تحرير

حقيقة المقهورين وهي جريدة يصدرها ثوار 

العالم وثوار ليبيا المقاتلين أعضاء المليشيات 

الذين هزموا القذافي وجيشه ورقضوا سرقة 

الوطني وأصدقاء القذافي وقرصنة المجلس 

هدفنا هو النضال من أجل . للسيطرة على الثورة

نريد ليبيا  –ليبيا خالية من القهر أو االستبداد 

حرة تكون فيها ثروة كامل األمة بيد أولئك الذين 

صنعوها ، العمال والفقراء الذين ناضصلوا من 

 . أجل تحقيق حياة كريمة

 

طاحة بالقذافي في ليبيا وبعد نجاح الثورة في اإل

بسبب النجاح في الحرب التي كلفت كثير من 

الشهداء ما زال الشعب لم يتحصل على أموال 

وقد سلبت . كافية لتحقيق مستوى عيش كريم 

أموال الشعب الليبي بواسطة شركات النفط 

األجنبية والتي قد تحصلت على صفقات مربحة 

مننظام القذافي واآلن مع المجلس الوطني 

النهب من اجل  اوقف هذونحن نريد . لي االنتقا

ان تكون األموال بيد أصحابها الحقيقيين، الذين 

صنعوها وليس في أيادي الطفيليين الذين يعيشون 

ولذلك فإن الثورة التي بدأن . على أموال الليبيين

ال بد أن تستكمل ،ويجب أن تكون بأيادي من 

صنعوها وحاربوا من أجلها وقدمنا أرواحنا من 

هي ورقة كافة الذين  إن حقيقة المقهورين. لهاأج

يريدون المشاركة بخبراتهم في هذه الثورة وأن 

إن المجلس الوطني . صفحاتها مفتوحة للجميع

 اوهو عبئاالنتقالي لم يفعل شيئا لهزيمة القذافي 

ثقيال واجهه الشعب الليبي والشهداء في هذه 

ومع هذا لم يتحدى الشعب الليبي أو .المعركة 

يقاوم حكم المجلس الوطني االنتقالي رغم أنه 

 .حكومة ضعيفة

نعلم أن الشعب الليبي قد قهر بواسطة 

سنة ،  24الدكتاتورية المتسلطة لما يقارب الـ 

 الشجعان الليبيون ألحرارن وتلاالمق
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وقال بعض الناس اننا قد انتظرنا كثيرا لكننا نعلم 

أن هنالك حكومة جديدة ستأتي وتقول لهم اننا 

كثيرة  ءماأهدرت دبالفعل انتظرنا طويال وقد 

 اوكلما انتظرنوهذه مناسبة طيبة لتحقيق مطالبنا، 

طويال كلما كان من الصعوبة الحصول على 

 . ظروف وأحوال اقتصادية مثالية

أغلقت غالبية المصانع ويركز المجلس الوطني 

على الشركات النفطية % 011االنتقالي بنسبة 

مما كان يصدر قبل % 01التي تصدر ما يعادل 

 31في وباألرقام تعادل مبيعاتهم سقوط القذا

 تإدارة معلومامليون دوالر في اليوم ويجب 

 .الطاقة األمريكية وأجهزة اإلعالم الدولية

الذين يريدنا المجلس الوطني االنتقالي والضباط 

تحت امرة القذافي أن نبقى ساكتين ونقبل  اكانو

التعويضات التي ستكون أمواال اليوم ولكنها شيئا 

 .في الغد 

إنهم يريدون تقسيم نضاالتنا وفصل ميليشياتنا 

بتقديم األموال لبعضهم وأخذها من آخرين حتى 

 . نقاتل بعضنا البعض

تحت  تتطلب المصانع المشلولة أن توضع فورا

إشراف الشعب الذي يعمل فيها السترداد 

وتتطلب األموال الهائلة التي سرقت من . نشاطها

شراف الشعب ليبيا إلى وضع حقول النفط تحت إ

األعمال تحتاج . العامل فيها والمليشيات 

تنفيذها هنا في ليبيا وماليين المصاليين  ةالمطلوب

الذين يطلبون اعماال في ليبيا إلى ضرورة فتح 

الحدود حتى يتمكن كل واحد منا العمل تحت 

إشراف المنظمات الثورية الليبية والمنظمات 

 .إلسقاط مبارك تالتي حاربالمصرية 

 

شتت الشعب والعمال والطالب والمليشيات ت

وهذا يحتم إعداد مؤتمر من كل المليشيات 

والعمال والمنظمات في ليبيا ينعقد في ساحة 

" بنغازي" في ميدان الحرية " طرابلس"الشهداء 

إن القوات " مصراتة" ، في ميدان الحرية 

بتحديد  حدها المختصةتالمسلحة والبرلمان هي 

السالح من القوات التابعة مصير ليبيا ،ونزع 

للمجلس الوطني االنتقالي ومحاكمة ومعاقبة كافة 

 ةومصادرة كافالقذافي  أتباعالسياسيين القتلة، 

 .أصولهم

 

ان حكومة العمال ولجان المليشيات وبعد 

المصارف واألرصفة وشركات النفط بال 

ورؤوس  لمدا خيتعويض سيتم الحصول على 

والرفاهية لكافة العمال أموال هائلة لتحقيق الخير 

ويجب عدم تسليم األسلحة . والشعب الليبي

للمجلس الوطني االنتقالي أو أنصار القذافي ، 

فهذه األسلحة يجب ان تستخدم لمواجهة الثورة 

المضادة ومقاومة المستبدين سواء كانوا في ليبيا 

إنهم يقتلون اشفقائنا في سوريا ، فهم ال .أو سوريا

وال يريدون لألسد . دة هناك يريدون ليبيا جدي

نفس مصير القذافي نحن نقف جنبا إلى جنب مع 

المقاتلين السوريين ومع الشهداء الذين سقطوا في 

ميدان التحرير بالقاهرة، ومع المضطهدين في 

فلسطين المحتلة وسنحارب سويا لفتح الطريق 

إلى سوريا لمنع أحكام العزلة على أشقائنا وقتلهم 

 .سد بواسطة بشار األ

 

تشعر . لشعوب العالم يحتذيتعتبر ليبيا نموذجا 

بأنها تريد كما تم في ليبيا عندما احتلوا  رالجماهي

وهذا هو ايضا . ميدان التحرير للمرة الثانية

شعور الشعب في تونس وهو ما يحتاجه الشعب 

وهذا ما نحتاجه كلنا .السوري بهزيمة بشار 

دولة لتحرير فلسطين والقضاء على الفاشية و

 !الصهيونية إسرائيل

 

أيها اليانكي ! عاشت الثورة في شمال إفريقيا 

الموت والدمار ! أخرجوا من العراق وأفغانستان 

 .للصهيونية ودولة إسرائيل 

 

حكوماتهم كل حلفائنا في العالم يواجهون أيضا 

ليبيا .، حسبما طبع في شوارع سرت ةالظالم

 !اليوم وغدت وول ستريت

 

لم وشعوبه المضطهدة توحدوا ضد يا عمال العا

 ! القهر والطغيان

 .ثوار متطوعين دوليين –ثوار الميلشيات الليبية 

 

 

 

 

Usuario
Line



5

Email:  al.haqeqa2011@yahoo.com
 

 

 الشركة االشتراكية للموانيء

 

 
 

البحرية يقع في طرابلس ، العاصمة التي تمردت أخيرا على القذافي في ليبيا حيث توجد  أحد أهم الموانئ

وفة على نظاق عالمي واسع والمشهورة باحتجاجات عمالها التي وقعت الشركة االشتراكية للموانئ المعر

البيروقراطي ويوجد مكتب لدخول في المدخل الرئيسي للبوابة، حيث يطلب . خالل الثالثة أشهر الماضية

عمارات مختلفة للحصول على تصريح بالدخول،  3مكاتب ، في  5من الداخل المرور عبر أكثر من  نيث

من أهمية االحتجاجات العمالية وفي نفس الوقت تجد  يقللونن في كل منها ينكرون أو وتجد هناك موظفي

حارسا بسيطا ، في أسفل المرفأ بين المقطورات القديمة والخردة المتآكلة ، حيث يقضي عمال ذلك المكان 

 .ساعات عملهم المجهد

 311نحاء العالم ، أصبح حوالي وبعد ثالثة أشهر من تنفيذ إضرابهم المشهور، الذي عمت أصداؤه كافة أ

من العمال الذين شلوا ميناء طرابلس اليوم في حالة يرثى لها، بعد مطالباتهم واحتجاجاتهم التي تشمل 

 . البطالة ولم يتلقوا أي رد على طلباتهم 

صباحا وحتى السادسة مساءا،  7بدءا من الساعة " ساعة في اليوم  00يعمل هورء العمال بالميناء لمدة 

نهاية العمل والذي عادة  حتىولكن ندما تكون هنالك حموالت كثيرة تدخل إلى الميناء عليهم أن يبقوا هناك 

ومن بعد هذا ، اضطررنا للتعامل مع الطلبات التي يقدمها العمال أثناء أيام اإلضراب . ما يستمر ألسابيع

 . عنها نفس هؤالء العمال  وإضافة تفاصيل شفوية يعبر

 .أن معظم هذه المطالبات هي عبارة عن حقوق للطبقة العاملة قد حرموا منها يجب مالحظة 

 "لحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا محمد"

، طلبنا من المدير العام للميناء 4100 نوفمبر 00في اللحظة التي تجمع فيها عمال الميناء واجتمعوا بتاريخ 

- :تحسين بيئة العمل والتعامل مع حقوق العمال

 

جنيه وال تلبي إال احتياجات شخص واحد أو أقل  211ألن مرتباتهم في حدود " زيادة المرتبات  -0

و للتضخم وأن تطلب اسعار فائدة منخفضة على القروض التي يتلقاها العمال والتي  وذلك نسبة

سب ئدة المطلوبة سلفا مرة أخرى حوطلبنا أن تحسب الفا.عالة أسرهمتمنحها نفس الشركة وذلك إل

 .النسبة األقل والفرق الذي يرجعه اليهم، مع زيادة المبالغ المتوفرة للسلفيات
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أن يتم إرجاع المبنى اإلداري للميناء وتقديم هذه الخدمات ألن هذا المبنى يدار ألغراض أخرى،  -4

بسبب انعدام البنيات التحتية والمكاتب التي تستخدم إلدارة الميناء بصورة  قدمت هذه المطالبة

 .ليةمثا

مناسبة للعمال ومساحة لإلعاشة وصالة أكل بخدمات محترمة وعمال  أن تقدم الشركة وجبات -3

،  لتقديم هذه الخدمات وهذا من شأنه أن يخلق فرص عمل إضافية وتحسين بيئة وظروف العمل

ساعة التي يعملونها في اليوم ال يتلقون اي وجبات كما استفسرنا  00حيث أن العمال وطوال الـ 

دون أن يعطي اي  ةميزانية حسابيقفل صالة الطعام بواسطة مستشار خارجي ، قام بإعداد عن 

 . نتائج حيث ذكر بأن الخدمات في صالة األكل يجب أن تعلق

الدكتاتور المخلوع والذي يشغل نادي  ناإلسالم اب لسيف اكان مملوكيجب أن يحول المبنى الذي  -2

نوعية لكافة العمال بالميناء ، وليس العمال التابعين اليخت إلى مصحة تقدم خدمات رعاية صحية 

 .للشركة االشتراكية للموانئ فحسب

وذلك لكون المنطقة غير صحية وبها مخاطر عمل جمة ، حيث  الحوافز و دفع نسبة من العالوات -5

 . أنها معرضة للتعرية بسبب امالح البحر والطقس الغير مالئم

 تفريغها ، تدفع حاال وبالصورة المناسبة  حنة التي يتمحجم الش بمعينة حسدفع حوافز بنسبة  -6

العمال حوافز ،ولكن أن هذه الحوافز  ومن اإلنصاف بمكان أنه إذا كانت الحمولة كبيرة ، أن يتلقى

 . منخفضة جدا اآلن وال تكاد تذكر وتدفع بعد ثالثة أشهر بدال عن استالمها خالل ثالثة أيام

منذ أن "  4100فبراير  07للتحقيق حول التكاليف المتكبدة من  بعد سقوط القذافي جاءت مفوضية -7

أن  رفيا ألمومن الغريب . 4100أغسطس  31وحتى " شرعت بنغازي وطرابلس في االنتفاضة 

 فنحنوبذلك . تلك المستندات قد اختفت مع توقيعات السلطات عليها بدون اي تحقيق أو استيضاح 

نجاز أعمال المفوضية بالنظام واألمانة المطلوبين وذلك وكذلك إ نطالب بإعادة هذه المستندات

 .التدخل أنواعلضبط التكاليف بالميناء وتقديم تقاريرها بدون أيب نوع من 

. ولكن حتى اليوم ما زال مكانها أنقاضا  أزيلت الكثير من المكاتب سيئة الحالة إلعادة بناءها -8

 . ووفق ظروف وشروط مناسبة يطالب عمال الميناء بسرعة إعادة بناء هذه المكاتب

تحسين أوضاع غرف النوم فمساكنهم في الميناء في حالة سيئة، حيث اتخذ العمال المقطورات  -0

ويستخدمون دواليب لحفظ ممتلكاتهم خارج هذه المقطورات معرضة لألمطار . القديمة ملجأ 

المقطورات  هحالة هذوالجذير بالذكر، أنه وفي ساعات األمطار الغزيرة تبدو . والتعرية

 .كالمصافي التي تتسرب منها مياه األمطار

 .حيث انها تفتقر الى العناصر األساسية التحسين المعماري للحمامات وشبكة المياه النظيفة -01

 دفع حافز وعالوة سنوية، حيث أنهم كانوا يتقاضونها ولكنها أوقفت منهم ، ويجب أن تكون  -00

 . مبلغ وتحت كل األحوال يجب أنال تقل عن مرتب شهرهذه العالوة منصفة مقارنة بال   

 تسجيل العمال الغير مسجلين في كشف المرتبات حيث أن هؤالء العمال يستخدمون فقط  -04

 ، عندما تكون هنالك حموالت كثيرة ويحتاجون  بواسطة الشركة لصرف وتبادل العمالت   

 ميناء وصول سفن بها حموالت كبيرة ينتظر هؤالء العمال بال. إلى ايدي عاملة اضافية    

 وعليه فإذا وصلت البواخر إلى الميناء بدون حمولة فإنهم ال يعملون . يتسنى لهم العمل فيها   

 . وبالتالي ال يدفع لهم شيء   

 يتعرض عمال الميناء ألضرار صحية هائلة وال توفر لهم . توفير مالبس للعمل واألمن-03

 ي معدات أخرى لمواجهة أي كوارث من هذا القبيل ،وفي الواقع منظومة منع حرائق أو ا   

 سيارة اإلطفاء الحالية عاطلة عن العمل ، وحتى اآلن إذا احتاج العمال لبعض هذه    

 .المتطلبات فإنه يتحتم عليهم شراؤها من مستحقاتهم    

 سب في المكان ان يتم تعيين الوظائف اإلدارية بناء على المهارات ويعين الشخص المنا-02

 .المناسب ليتمكن من حل مشاكل كل قسم    

   ألنهم فقط لديهم أصدقاء أو صالت باشخاص" باألصبع"كفى الختيار المتقدمين للوظائف  

 نافذين وهذا ما يفسر سبب مطالبة العمال باستقالة أمين الخزينة والموظفين اآلخرين الذين  
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 صرفهم رئيس مجلس إدارة الشركة من وظائفهم،  وإذا. كانوا يعملون مع نظام القذافي  

 سيدعى موظفوا القسم بأن كبار الموظفين بالشركة قد عملوا كلهم مع نظام القذاتفي ولذلك  

 . ينبغي عمل الشيء نفسه مع من هم في نفس األوضاع 

 استرداد سيارات الشركة التي خصصت وسلمت للموظفين اإلداريين الذين يستخدمونها  -05

 الجدير بالذكر بأن المسافات واسعة داخل . ألغراضهم الشخصية وليس في العمل بالميناء    

 الميناء وبذلك هناك حاجة إلى تسهيالت حركة ولذلك هنالك ضرورة لتوفير مواصالت    

 . لضمان حسن األداء   

 اعات الدوام الدفع الفوري للساعات اإلضافية عندما يعمل العمال الساعات اإلضافية بعد س -06

 .الرسمي بسبب وجود شحنات كبيرة   

 ال تزود السيارات المستخدمة في األعمال الخاصة بوقود مجاني ، والتي يستخدمها موظفوا  -07

 . اإلدارة   

 كرتا  331ايقاف توزيع كروت الهواتف مجانا ، إال للذين يحتاجون فعال لذلك، ألن هنالك  -08

 إجراء  إمكانيةشخاص لديهم هواتف سلفا بمكاتبهم، مع توفير ل قد سلمت أل.د 01بقيمة    

 . مكالمات دولية   

 

 
 

 : اختتمت المطالبات بالطريقة اآلتية

" مدير المخازن" أحميدانعقد اجتماع بين كل من حسن الطناشي رئيس مجلس اإلدارة بالهيئة ، محمد 

نوفمبر  47، بتاريخ طرابلسمدير عام ميناء "  ألسعدسليمان بن " مدير القسم القانوني"  كعليا بري

لما هو  ولكن لم تتم أي استجابة. مع مجموعة من العمال وقد اتفق الجميع على شرعية هذه المطالب4100

 .مطلوب ، وكانت هذه المطالب هي فقط لصالح تطوير الميناء والشركة نفسها

السلطات الوطنية ،ولكنها مشكلة يجب  ونحن ال نرى اي سبب لرفع هذه المشكلة لوزارة المواصالت أو

 .أن تحل داخليا 

 عاشت ليبيا الحرة 

 .تجمع العمال بميناء طرابلس البحري
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بالنسبة لعمال . يعاني الكثير من العمال من نفس الظروف مثل ضعف األجور وبيئة العمل غير الصحية

. النضال معنا لتنفيذ هذه المطالب في بالتي ترغالميناء الباب مفتوح لتلقي الدعم من القطاعات األخرى 

وهم يعلمون بان القوانين السائدة في بلدان شمال افريقيا تمنع الترتيبات المشتركة بين العمال والمليشيات ، 

 .الحل األمثل يالوحدة ه هبأن هذولكن مع هذا يؤمنون 

 

 

 

االنتقالي من العسكري مثلما تم في طرابلس باألمس، بدأ عمال ميناء مصراتة النضال لمنع المجلس 

 قطف مكتسبات الثورة

 

 

 

وما زالت أصداء إضراب 

عمال ميناء مصراتة تسمع 

داخل مخازن ميناء مصراتة 

ذكر عمال مصراتة . البحري

بأنهم قد أبلغوا بمجرد انتهائه 

إال أنهم ال علم لهم بقائمة 

المطالب وكان ذلك بسبب 

الغضب الذي تملكهم عندما لم 

ولم تحل مشاكل تسدد المرتبات 

السكن والعمل ألن الثورة 

حينما اندلعت كان القصد منها 

وهم يعلمون بأن الميناء . حل هذه المشاكل 

مليون ديناؤ ليبي ولذلك  31يتناول بضائع بقيمة 

فهناك نقود ولكن هنالك من يسرقها حسب 

 .زعمهم

وهم يرون بأن نفس الوضع يحدث في مصراتة 

ب عمال لناء كافة مطث يشارك العمال بالمي، حي

طرابلس مثل الحوافز السنوية ، مالبس العمل ، 

وبعد أن . السكن، قلة المكاتب، التامين الصحي 

 وقف العمال على هذه األوضاع ، تجمع العمال و

مطالبهم لإلدارة، وكان الرد الفوري  هأرسلو

بزيادة المرتبات ولم يام االلتفات إلى أي مطلب 

 .آخر 

طع التنسيق بين عمال هذا طريق آخر لق

لتقديم أي مطالبات  تتوجد نقاباالمدينتين ، 

 ولكنها ال صالحية أو دور لها 

إال المطالبة بحل قضايا المرتبات ولهذا السبب 

وألن النقابات ما زالت لم تباشر العمل ، بدأ 

عمال الميناء في تنظيم أنفسهم عبر اجتماعات 

يعتقدون  مثل التجمعات األخيرة التي حدثت وهم

بأن التجمعات هي الوسيلة المشروعة للتنظيم 

وهي الحل المتاح ايضا ، 

ولذلك فهم على اتفاق كامل 

مع عمال ميناء % 011بنسبة 

بأنهم طرابلس وحدروا اإلدارة 

نفس الخطى إذا لم  نسيتبعو

وذهبوا ألكثر من . يتلقوا ردا

ذلك حيث يرى بعضهم بأنهم 

ال يريدون الدخول في إضراب 

ن ذلك سيضر بكامل الشعب أل

واقترحوا إجراءات مباشرة 

إلزالة اإلدارة الحالية واختيار 

بديل لها هنالك قطاع آخر يرى الدخول في 

إضراب كوسيلة لغرض إزالة اإلدارة واختيار 

اإلدارة في هذه الشركة يتم اختيار . بديل لها

 . كل أربعة سنوات بباالنتخا

، حيث حارب ومثل كافة بقية العمال في ليبيت

العمال نظام القذافي وشاركوا في الميليشيات 

التي هزمت الدكتاتور، مخلفين وراءهم آالف 

الشهداء ، وهناك كثير من العمال لم يعودوا إلى 

ممارسة أنشطتهم ألنهم ما زالوا يعملون مع 

 .المليشيات

أما بالنسبة إلخوانهم في سوريا ، فإن هؤالء 

وأبدى العمال . العمال يدعمونهم بالكامل

استعدادهم إلرسال فرق عسكرية مقاتلة وأسلحة 

ودخائر ، ولكنهم يرون أن هذا الدور ليس كافيا 

ومن أجل نجاح الجماهير . من عمال ليبيا

السورية المقهورة فإن ذلك يحتاج لمشاركة كافة 

 .الطبقة العاملة الدولية

ولهذا السبب يقترحون تكوين حزب للطبقة 

لتجميع وتركيز وتنسيق كافة  العاملة الدولية

جهود الطبقة العاملة في إفريقيا وأوربا وبقية 

ُعّمال ميناِء مصراتة يَْقرأوَن طلباَت 

 إخوتِهم ُعّماِل ميناِء طرابلس
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القارات األخرى لتحقيق العملية الثورية 

وإنجاحها وتحرير كافة المقهورين من الجوع 

الذي يحتذي هو  ومثالهم. والبؤس واالستغالل 

التنظيم الدولي الذي نظم ونسق بين جهود كافة 

وا فرانكوا في الحرب عمال العالم الذين حارب

هذا التنظيم هو  0031المدني االسبانية في 

 .0038التنظيم العالمي الرابع ببرنامجه لعام 

 

 

 

 عودة العمال الي العمل بعد هزيمة القذافي في مصراتة
 

 
 

بعد عدة اشهر من الحرب عاد مصنع الحديد 

ولكن المصنع  والصلب الي العمل في مصراتة

لكاملة بسبب تعرظة للدمار من ال يخدم بطاقتة ا

والعمال ينقسمون الي اثنين جزء , قبل الكتائب 

للعمل في المصنع والجزء االخر يقوم بصيانة 

اضرار المصنع من توصل الكهرباء وصيانة 

 . االفران وتنظيفها

المصنع كبير الحجم يحتوي علي ثالثة افران 

عامل ينقسمون  107به  وكل فرن يعمل يوجد

 .ورديات  الي أربعة

عندما عاد المصنع للعمل مجددا بعد الحرب قام 

المجلس الوطني االنتقالي بتعيين مدير جديد 

للمصنع لكن العمال لم يوافق علي المدير الجديد 

وقام بتعيين مدير ,مما اطر المجلس الي تغيره 

  جديد قام العمال بانتخابه

 2010المرتب الشهري للعمال هو نفسه منذ عام 

, دينار  1300الي  800المرتب ما بين  يتراوح

بعد غالء ,  300كان المرتب  2010قبل عام 

قامة تظاهرات سلميه ضد نظام القدافي  المعيشة

وأبنائه وقامت قوات القدافي وأعوانه بالرد على 

بالرصاص ومضادات  السلميةتظاهراتهم 

دماء الشباب من  ووأستب احالطائرات بأنواعها 

قته فدخل الشعب للمعسكرات قبل اعوانه ومرتز

القدافي وحفاظا  أفتراتالسالح ردا على  وحملو

ولكن اليوم . على االمن واألموال والعرض 

الموظفين على أمل أنه عندما تعمل الشركات 

ومن ثم قامو بعمل . بجد وأجتهاد ترتفع مرتباتهم 

نقابات لهم لحمايت حقوقهم لضمان معيشه 

ه وتعليم أبنائهم في كريمه ولضمان حقوقهم المدني

وللحفاظ على . أفضل الجامعات والمدارس 

حقوقهم ليس فقط بالمسيرات والتظاهرات 

بأمكانهم حمل السالح إن لزم االمر ألن  السلمية

موظفين مصنع الحديد والصلب قامو بدفاع عن 

وطنهم وحملو السالح ضد القدافي وأزالمه ولقد 

 .شهيدا  54كرمهم هللا ب 

أن تكون النقابات موجودة مسبقا  من المستغرب

في مدة حكم القذافي ولكن من غير المسموح لها 

اتخاذ اي قرار باستثناء إخبار المدراء بمستوى 

أجور العمال، مما ترك الحبل على القارب 

وسمح لكبار الموظفين بغرض الترقي 

والحصول على االمتيازات وال يحق ألي عامل 

ي إضراب اي حتى مجرد التفكير في الدخول ف

 في مصراتة يَتكلّموَن على الحالتِهم العُّمال في المصنع الحديدي

Usuario
Line



01

Email:  al.haqeqa2011@yahoo.com
 

القيام بأي احتجاجات أخرى حيث يعؤضه ذلك 

 .لعقوبة تصل حتى عقوبة اإلعدام

اليوم يأمل العمال والذين كلهم لديهم السالح الذي 

الهزيمة بالقذافي ، أن يعود  إلحاقاستخدم في 

الطبيعي وعندما  إنتاجهالمصنع إلى مستوى 

ويرغبون . يحدث ذلك تزداد المرتبات واألجور

في ان يتم تنظيم المجتمع على أساس كذلك 

وإذا لم يحدث ذلك . القانون لصالح العمال

فسينظمون النقابات من جديد لحماية مصالحهم 

احتجاجاتهم وهو حق اكتسبوه بعد  وإيصال

هناك بعض المنظمات القائمة .هزيمة الدكتاتور

مثل اتحاد الثوار وهي لجنة كونها منسقي وقادة 

لحصول على عمل تشرف على ا المليشيات

 . لكافة المقاتلين الذين عادوا إلى العمل

يعلن هؤالء العمال تضامنهم ودعمهم الكامل 

إلخوانهم في سوريا وقد دعا عمال الحديد 

والمعادن العمال في سوريا بحذو حذوهم وهذا 

 يملكونهيعني الحرب ضد الجيش بأي شيء 

إنهم . لدرجة االستيالء على أسلحته وهزيمته بها 

 الذخائرلى استعداد لتقديم المساعدة لهم بإرسال ع

أنفسهم بدون  واألسلحة وذلك بالتنسيق بين العمال

 أنألنهم يقولون " االعتماد على اي حكومة 

الحكومات نفسها تصنع العقبات أمامهم ولكنهم ال 

تترك لديهم اي فرصة لتنظيم المليشيات في ليبيا 

 .لتحارب ضد نظام بشار األسد

يناشد هؤالء العمال كافة عمال العالم وأخيرا 

الذين يعانون من ظروف االستغالل والقهر أن 

وهذا . يتبعوا الخطى التي خطوها العمال الليبيين 

يعني مواجهة الحكومات واألنظمة حتى هزيمتها 

مثلما فعل الليبيون وتوحيد الجهود لبناء أفضل 

التي  مجتمع للجميع ، وبناء االشتراكية الصحيحة

 .القذافي اشتراكيةليست هي 

 

 

 

معمر وجدنا معمر اخر قضينا علي  
 

معمر الطاغي القذافي  مقتلشهور من  أربعةبعد 

احد  في بنغازي مستمرةالثورة  مزالة وال

 المقاتلين يتحدث علي المجلس الوطني االنتقالي

 " قضينا علي معمر و وجدنا معمر اخر"ويقول 

 هو,الثورة في ليبيا  بدأهكنا نتحدث عن كيف 

بعد رسم , 4116من  ظموانتحدث لنا عن كيف 

( للرسول محمد عليه صالة وسالم) مسيئةصور 

 . ةااليطالي كان هناك اعتصام امام السفارة

شاب يبلغ خمسة عشر من عمره صعد علي 

عندما كالب .السطح و نزع العلم االيطالي 

التي دافعت عن  الشرطة القذافيه األنبرياليه

ومصالح الطاغية في ايطاليا من بينها  موالأ

 أجابوه بأطالق رصاصة على صدره ,شركة

موت هذا الشاب أغضم الناس فجعله جعلهم .

يهاجمون السفارة والشرطة بالحجر والعصي 

الجوالطين )وما يسمى عند الليبيين بالجوالطين 

 (يستخدمونها لصيد األسماك هيا متفجرات

ظاهرين وكانت النار للمت االشتباكات وبعد هذه

وبعد ذلك ,موقده في عده من المباني الحكومية 

تراجعوا بسبب التواجد الكبير لقوة األمن بعد 

 .ردعهم بالمسيل الدموع والرصاص الحي 

كما قال المقاتل التشابه ما بين األحداث التي 

كأحداث ثورة  السفارة أحداث 4116وقعت في 

الرتل  بها فواأوقفبراير وبنفس الحيوية التي  07

الذي بعثه الطاغي معمر القذافي الى بنغازي 

الناس البسيطين باألسلحة الخفيفة هم الذين .

تهم وردعهم مبمقاو االرتل وقامو أوقفوا

وذلك حصل بفضل الطيارين الشرفاء  واالنتصار

بأنفسهم من أجل الحرية والدفاع  ضحواالذين 

ثم جاء الطياران ..! عن بنغازي وعرضها

منهم وسرق  المتبقية اآللياتنسي حطم باقي الفر

 .الشعب الليبي  انتصارشرف 

نحن بدأنا هذه "وفي النهاية الشاب المقاتل قال 

أنأخذ ماكنا نتطلع .الثورة ولن نتوقف حتى ننهيها 

اليه أو نموت ونذهب الى الجنه ليس لذينا شئ 

                          .ألن حتى اآلن لم نحصل على شئ رهسلنخ
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 الثواركلمات من 

 

الثوار من بنغازي في طرابلس يقولون انهم 

 لخدمة الشعب في اتحاد الكتائب يريدون االسراع

 الذين يتحكمون في السلطة االن هم الجماعة الن

 القذافي  من جماعة

تفيدون مس بها التي يوجد في احد االحياء الغنية

 يوجد بيها مقر ي طرابلسالقذافي ف نظام من

الكتائب من الشرق الذين هم اليوم ال ألحدى 

 يريدون المجلس االنتقالي 

المقر  هؤالء الثوار استطاع الحصول علي هذا

 بعد تحرير باب العزيزة وطرابلس 

ي علي سكن جيد ولديه طابع هذا المكان يحتو

لشركه  مهندسون بيها الذين كان يقيموناجنبي 

نظام التي قامت بالتجارة مع نفطية اجنبية 

 معارض لالمبريالية 

تعرضت  بعد ما سيطر الثوار علي الموقع ،

اربعة شباب تيبة لعملية اغتيال استشهد منها الك

 .وجريح من طرابلس  الكتيبةمن 

بعد ايام من العمليه 

بعض اعضاء الكتيبه 

غادر المقر ورجع 

الي الشرق وتوال 

المغادرون الي ان 

في  وصل الموجودون

 المقر الي اربعين

الذين هم , شخص 

االن يقوم بحراسة 

الموقع واستعمل 

الموقع كمركز للحفاظ 

علي سالمة المقر 

والحي ضد الذين االن 

 .من ازالم القذافي  الثورةيريدون تخريب مسار 

ليس عسكري بل بالتضامن  التنظيم الكتيبةداخل 

 .مع بعضهم البعض وبالتقسيم العادل للمهام 

التي دائم  تهم من الشرقواألموال تأتي من عائال

يقولون انهم ليسو  الكتيبةشباب هذه , تساندهم 

تحت المجلس والبعض منهم يقولون انهم ضد 

المجلس بل انهم دائما مع الشعب كما انهم يقولون 

ان هنالك كتائب تابعة لنظام المجلس االنتقالي 

مثل بعض الكتائب من الزنتان الذي يسيطرون 

ولكن كتائب  سلحة الثقيلةعلي المطار ولديهم اال

وفي ,  ضد نظام المجلس اغلب كتائب مصراتة

نفس الوقت كما يقول بعض من شباب الكتيبه 

يقولون ان هناك بعض الكتائب ال يعرفون مع 

من ينظم ألنهم يرون ان المجلس يحتوي علي 

  اعضاء من ازالم القذافي والجيش الوطني كذلك

يريد االسراع "يقول  من النهاية احد المقاتلين, 

في اتحاد كتائب الثوار ليكون في خدمة الشعب 

سبب ,  الن جماعة الحكومة هي جماعة القذافي

قيام الثور كان 

تنظيف ليبيا من 

,  معمر و ازالمه

ولكن هنالك بعض 

 من ازالم القذافي

توقع ما  الذين

سيحدث ف انشق من 

النظام و رفع علم 

 (االستقالل) الثورة

مع ولكن هم سيظلون 

انا ,  نظام الطاغية

اتمني ان يكون 

الشعب جاهز للقتال 

 "ضد الحكومة التي ال تريد مطالب الشعب 

 

 

 

 

 احتجاجات جديدة ضد الحكومة فتحت طرقا جديدة للمطالب

 
السائدة اآلن في  الباهظةنتيجة لتكاليف المعيشة 

ل المعروفة والتي .د 4211ليبيا وبعد مبلغ 

لمقاتلين في بعض المدن منحتها الحكومة لبعض ا

عادت كثير " وذلك لغرض قطع التنسيق بينهم 

من قطاعات الشعب الليبي لالجتماعات مرة 

 .أخرى

 المقاتلون ألحرار من مدينة بنغازي في طرابلس 
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رفض جنود الصف  4100وعندما بدأ التمرد في 

األرتال االنصياع لتعليمات رؤسائهم وحاربوا  و

بدأ اآلن .جنبا إلى جنب مع الجماهير الثائرة 

مام المصرف الوطني هؤالء الجنود االحتجاج أ

ل .د 4211 غاستالم مبلالليبي مطالبين بحقهم في 

، في اليوم الثاني قفل هؤالء الجنود الطرق 

وطوقوا الخطوط في ليبيا الشيء الذي لم يكن 

والنتيجة هي . موجودا في ليبيا حتى ذلك اليوم

مزيد من االحتجاجات مع االستمرار في قفل 

من الشباب  الطرقات بواسطة مجموعات كبيرة

منذ بداية التمرد من األماكن الفقيرة المجاورة 

غازي نلمدينة ب

التي ترغب في 

الحصول ايضا 

على النقود حيث 

أنهم يتولون 

الحراسة منذ بداية 

في هذه . العصيان 

األثناء طالب 

عمال الشركة 

الليبية لألنابيب 

أيضا بدفع 

مرتباتهم ، حيث 

أنهم لم تدفع لهم 

فضال عن أن أحد قياداتهم  اهذأشهر لمدة أربعة 

قد تحدث إلى الجزيرة مؤيدا أشقائهم في سوريا 

 بعد كل.القهر  والعراق مناشدا إياهم الثورة ضد

ل .د 3111هذا ، وعد المجلس الوطني بدفع مبلغ 

مما تسبب في .للقوار الذين أغلقوا الطرقات

  -:المفارقة التالية

 

س من الشعب الليبي المجل %00بينما يكره 

 يطالبواالوطني االنتقالي ، إال أن المناضلين لم 

وبدال . باسقاطه عندما كانت هنالك دواعي لذلك

واإلبقاء عليها  ةالمناضلون الحكومعنذلك دعم 

 . في مكانها ، ألنها تعطيهم األموال 

 

 غعلى مبلبدأت الجماهير المقاتلة والتي تحصلت 

 ل في التفكير في اتباع الخطوات.د 4211الـ 

االحتجاجية ألن المبالغ التي استلموها غير كافية 

 .السنة لتغطية احتياجات تزيد عن

وبعد إطالق شائعات تدور حول أن الثوار 

سيرفعون بنادقهم مرة أخرى ، ضد الحكومة 

المؤقتة هذه المرة، عاد المجلس االنتقالي الوطني 

. ل لكل شخص .د 4511مرة أخرى ووعد بدفع 

ط الحكومة على هذه الخطوة وأجبرت اإلشاعة فق

دفع حاليا المجلس . رغم انها مجرد وعود

ل كمحاولة منه .د 3111الوطني االنتقالي مبلغ 

 .المتصاص النضال وفك التنسيق بين الثوار

من جانب آخر ذكر المهندسون الذين يقودون 

 04111الذي يضم أكثر من  اتحاد عمال النفط

لتي تخرج عامل أنهم يعرفون كم هي األموال ا

ويعرفون كذلك . من إنتاج النفط وتدخل ليبيا

ولكنهم ال يرون أن . مكان األموال ومن أخذها

الوقت مناسب اآلن 

للحديث عن ذلك ألن 

الجماهير تملك السالح 

وأنهم يخافون أن تقتل 

الجماهير من سرقوا 

هذه األموال والثروة 

الليبية وإعادتها إلى 

 .ايدي فقراء الشعب

 

أن هنالك  هذا يوضح

أمواال طائلة يجب أن 

تعود إلى العمال 

والجماهير الفقيرة في 

 نفطيةليبيا ولكنها نهبت بواسطة عدة شركات 

وبقي جزء قليل منها فقط في ليبيا ولكن .أجنبية 

تحت إشراف وسيطرة فساد المجلس الوطني 

ويستخدم مبالغ صغيرة منها لتحييد . االنتقالي

يجعل الثوار  هوناذا وه. المقاتلين والجماهير 

والعمال الليبيين ال يستحقون ثالثة آالف دينار 

فقط ولكنهم من المفترض أن يمتلكوا كل شمال 

 . إفريقيا ألنها مملوكة لهم 

 

المجلس الوطني االنتقالي ال يمتلك الصالحية 

فقط  وولكنه ه،  نعنا لليبييباتخاذ القرارات نيابة 

 .وسيلة لسرقة األموال

 

لوحيد لتحقيق حياة كريمة هو أن يأخذ الطريق ا

تحت اشرافهم النفط والثروة الليبية  المقاتلون

ومصادرة الشركات النفطية بدون مقابل 

 .ووضعها تحت اشراف العمال

 مظاهرة في مدينةِ بنغازي
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 نضرب إخوتنانحن ال 
 

إن االستراتيجية التي يتبعها المجلس الوطني 

اختيار الثوار الذين لم  ةمحا وزلاالنتقالي هي 

بحراسات قليلة  مفقد وعده. هم أسلحتهم تنزع من

وافق كثي من الثوار من الطبقة . ومرتبات عالية 

العاملة والطبقات الفقيرة الوسطى االلتحاق 

وهم .بمجالس أمن المدن الوليدة في بنغازي 

رجال شرطة يحافظون على النظام العام وسالمة 

 .ليبيا  المدن في

  

ن على في البداية كان رجال الشرطة يعملو

العمل بدال عن اإلشارات ولكنهم بعد ذلك 

أصبحوا يعملون في بعض المهام مثل الطواف 

حيث كانت هنالك , الليلي وقبض المجرمين 

مواجهات في بنغازي أثناء المظاهرات التي 

بين مجموعتين  00/13/4104اندالعت بتاريخ 

مجموعة تطالب بالفيدرالية ومجموعة أخرى :

احدة، مما اضطر شرطة تطالب بالحكومة الو

أمن المدينة للذهاب إلى هناك والوقوف على 

األمر بأنفسهم ورفضوا إطالق النار على إخوتهم 

الليبيين ، بصرف النظر عن اي جانب يؤيدون 

وبدؤوا في االنسحاب مما أجبر . أو ينتمون 

 .قائدهم على إجهاض عمليات القمع 

 

 في اليوم الثاني تجمع رجال الشرطة الشباب

داخل المقر وذكروا قائلين بأنهم سوف لن 

ليس  وأن هذا هو أشقائهميستعملوا العنف مع 

توجه الشرطة الجديد ولن يستخدموا العنف مع 

حيث أن الثورة قد قامت لوقف . الشعب الليبي 

 .قهر الشعب 

 

الشباب بإعادة أوراقهم إليهم  رجاال لشرطةطالب 

إال . سلحتهممنازلهم بأحتى يتسنى لهم العودة إلى 

ان اإلجابة كانت اعتذارا رسميا من قائدهم الذي 

. انكشف أمره كشخص ليس له اي صالحيات 

وبعد ذلك عقدت اتفاقية بين رجال الشرطة على 

وكجزء من . عدم استخدام العنف ضد الجماهير 

خطة المجلس الوطني االنتقالي المتصاص 

الوضع ، كرر وعده بزيادة مرتبات الشرطة الى 

ل .د 611ل وحيث كان المرتب السابق .د 0111

ومنحهم يوم عطلة إضافي بقول هؤالء الشباب 

بان مهمتهم االن هي حماية الثورة ومساندة 

 .الشعب في مطالبه

 

 

 

 

 ناألبطال المنسو
 

بعد هزيمة القذافي ، تمكن الجرحى من مقاتلي 

المليشيات الثوار من الحصول على موافقة 

تقالي لتدبير العالج الطبي المجلس الوطني االن

نثريات وتحمل تكاليف  مبالخارج ومنحهلهم 

حاول . اإلقامة بالفنادق على حساب الدولة

االنتقالي الوطني تأخير هذه الترتيبات  سالمجل

وتقسيم الجرحى إلى عدة مجموعات ثم إرسالهم 

وعليه وبعد التغلب على كافة . إلى بلدان مختلفة 

تي فرضها المجلس الصعوبات والعراقيل ال

من المقاتلين إلى  445الوطني االنتقالي ، غادر 

الهند لتلقي الرعاية الطبية ، رغم أن هناك وعدا 

مسبقا من المجلس الوطني االنتقالي بتسفيرهم 

إال ان الرعاية الطبية فيالهند سيئة . إلى الهند

للغاية ، فمثال يفترض في اي شخص يذهب إلى 

ت إجبارية قبل الوصول، الهند أن يتلقى تطعيما

ولكن الليبيون تلقوا هذه التطعيمات بعد ثالثة أيام 

باإلضافة إلى أنهم استلموا نثريات تقل عن . 

المبالغ التي قدمت للمجموعات التي ذهبت إلى 

والفنادق حالتها سيئة وتفتقر . البلدان األخرى 

المستشفيات إلى المعدات المناسبة والطاقم الطبي 

ناك بعض الحاالت تسببت فيها بعض وه. المؤهل

العمليات الجراحية التي أجريت في الحاق 
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أضرار بليغة بالجرحى مثل عمليات جراحة 

الركبة التي انتهت إلى أن يلزم الجريح مكانه في 

كرسي الدراجة، وعمليات العيون التي أحالت 

 . الجريح إلى أعمى 

استقبل أحد الثوار تحت هذه الظروف ثم بعد ذلك 

اد إلى ليبيا وحكى القصة، فقال في البدء طلبوا ع

مني تحليل الدم ، إال ان عينة الدم التي أخذت 

واكتشف الحقيقة عما حدث هناك  تم تحلل مني

فأبدى غضبه عن إدارة المستشفى وعاد إلى ليبيا 

. 

الثوار الليبيين اآلخرين عدم  نكثير مأبدى 

رضاهم عن الفندق والمستشفى وكذلك السلطات 

المحلية التي فشلت في التجاوب مع احتجاجات 

وعندما اشتكى الجرحى إلى السلطات . الليبيين

ال " الليبية أجاب المجلس الوطني االنتقالي بقوله

يمكنكم الشكوى ألنكم كلكم تتعاطون الكحول 

إن المجلس الوطني االنتقالي غير " والمخدرات

 4211حيث أنه لم يدفع مبلغ الـ . مسئول إطالقا 

ل للجرحى الذين يتلقون العالج في الهند، في .د

فيه كل المقاتلين الليبيين ذلك  مالذي استلالوقت 

حيث استلم أولئك الذين يتلقون العالج " المبلغ 

"  وبالي وربالبلدان األخرى ما يعادل هذا المبلغ 

 .  ايورو 0511

الليبيين السجون الهندية وتم  نكثير مأدخل 

بواسطة الشرطة الهندية ، تغريبهم وإرهابهم 

وكمثال لذلك مصطفى الفيتوري ومسعود جديك 

 . الورفلي

مقاتل ليبي ينتظر  81واآلن هناك أكثر من 

وكلهم يعاملون معاملة سيئة بما .العودة إلى ليبيا 

. فيهم الذين ذهبوا إلى الهند وعادوا إلى ليبيا 

االنتقالي كل شيء ودفع  يالمجلس الوطنيخفي 

 .سر الجرحى ليسكتهمأمواال أل

إن كل العمال الليبيين وعمال العالم يحتاجون 

لمعرفة هذه الحقائق ، ألن إخوانهم يحتاجون إلى 

مساعدتهم، يحتاجون لتضامن دولي إلطالق 

سراح المساجين الذين قاموا بالثورة ، يحتاجون 

لتضامن المنظمات العمالية العالمية لضمان 

المقاتلين الثوار  العالج الطبي لكافة الجرحى من

بأفضل األحوال ، في اقضل المستشفيات في 

العالم، وتحت مراقبة وإشراف المنظمات 

استعدد العمالية، طالما أن األغنياء قد أبدوا عدم 

 . لتقديم الرعاية الصحية  ماده

وهذا هو السبب الذي دفع بكاتبي هذه الصحيفة 

 إلى مناشدة العمال الليبيين وكافة عمال العالم

للتضامن مع إخوتهم الجرحى ، ومواجهة 

الحكومة الليبية التي اتضح وللمرة الثانية بأنها 

عدو للثوار الليبيين ، وأصبحت عقبة يجب 

هزيمتها اليوم حتى تتمكن الثورة الليبية من 

 .تحقيق النصر

 

 

 األصدقاء يسامحون بعضهم البعض في كل شيء
 

ة مارس أصدرت المحكمة العسكري 47بتاريخ 

الليبية وهي سلطة مستقلة تماما بالمجلس الوطني 

االنتقالي وتضم قادة عسكريين كانوا قد عملوا مع 

قرار .األن بأنهم ثوارا ويتظاهرونالقذافي 

بالصفح عن العسكريين الذين لديهم إخالص 

 وقد تم أسر هؤالء العسكريين. للدكتاتور القذافي

قون باستمرار يطل اوقد كانوفي أرض المعركة ، 

النيران على المدنيين العزل وينهبون المنازل 

 . ويغتصبون النساء وبناتهم

وبعد ارتكاب هذه الفظائع أخذت الجماهير 

المسلحة موقفا يشرف شهدائهم وقرروا بانهم 

وخوفا من ". سيقتلونهم إذا تم إطالق سراحهم

عدالة الجماهير التي ستطبق عليهم إذا أفرج 

ناء البقاء في السجن عنهم ، فضل كثير من السج

 .خوفا على أنفسهم وفضلوا اإلدانة

وهنا كشف القناع الذي تستخدمه هذه الحكومة 

لتغطية فسادها الحقيقي ألنها تضم وزراء 

 . وموظفين عموميين موالين للقذافي

مثلما قال القذافي بانه يواجه الصهيونية 

واإلمبريالية تصدير االسمنت والحديد إلسرائيل 

والفاشية لغرض بناء الجدار العازل  الصهيونية

ذكر المجلس العسكري االنتقالي بأنه . في غزة

يواجه الموالين للقذافي ولكنه منحهم عفوا كامال 

 .مما يكشف عن الصداقة القائمة بينهم
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اتضح بان العدالة لن تحقق على يد المجلس 

المحكمة  توقد ارتدالعسكري االنتقالي 

 . العسكرية ثياب الثورة 

إن العدالة الحقيقية لن تتحقق إال بيد العمال 

والمحاكم العادية التي يشكلها الثوار وأسر 

وهم السلطة الشرعية الوحيدة لحكم . الشهداء

 .وعقاب بقايا نظام القذافي

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 والصالة والسالم على محمد رسول هللا 

***** 

 ري ضد بشارمن أجل دعم الشعب السو إلى كافة المنظمات الدولية التي تناضل

 

 
 

 

فييي األشييهر القليليية الماضييية رأينييا المذبحيية التييي 

نفذها بشار على الشعب السوري المقهور، والتيي 

نحييين . قيييد تزاييييدت خيييالل الييييام القليلييية الماضيييية

المناضلون من اجل الحرية من ليبيا الذين هزموا 

اسييتغل القيذافي ، الييدكتاتور ، المسييتبد اليذي أبيياد و

وجييوع شييعبه مثلمييا فعييل بشييار فييي سييوريا، نعليين 

وشييع أيييدينا مييع الشييعب السييوري فييي  تضييامننا و

ونضع سالحنا وبنادقنيا . نضالهم ضد بشار الكلب

الخوات اليذين يقتليون فيي  و تحت تصرف الخوة 

. دمشييق ، وحمييص ، حمييا وبقييية المييدن األخييرى

حاولنيييا ان نييينظم ونرسيييل كتائبنيييا مييين ليبييييا إليييى 

ورغم هذا . ، إال ان الطرق والمنافذ مغلقةسوريا 

فإن بعضا منا وجدوا طيريقهم إليى سيوريا، ولكين 

 . بصورة فردية واحدا بعد واحدا

في الواقع أن أربعية مين مناضيلينا عليى األقيل قيد 

 . استشهدوا في تلك األجواء الهرائية

أعلنت الحكومية الحاليية فيي ليبييا بأنهيا سيوف لين 

لييى سييوريا، رغييم رغبيية ترسيل جنييودا أو أسييلحة إ

مئييات اآلالف ميين الليبييييين فييي القتيييال جنبييا إليييى 

. جنييب مييع الشييعب السييوري المظلييوم والمقهييور 

وبييدال عيين ذلييك قييررت الحكوميية الليبييية الحالييية 

إعطيياء أمييوال للمجلييس الييوطني السييوري ، الييذي 

يييدعي معارضيية بشييار والييذي لييم يحاربييه قييط ، 

هير وكييان هييذا المجلييس قييد اوقييف تسييليح الجمييا

توضيييح هيييذه الحقيييائق الطبيعييية . لهزيمييية الجييييش

الحقيقيييييية للمجليييييس اليييييوطني االنتقيييييالي كعيييييدو 

نحن ال نقبيل أو تيرك . النتفاضة الشعب السوري 

المجلييس اليييوطني االنتقيييالي ان يقيييرر مييياذا يفعيييل 

بأموالنيييا ، ألننيييا محتييياجون لهيييا هنيييا وان الشيييعب 

 . السوري يحتاج إلى مساعدتنا 

 َذهبا للُمَحاَربَة داخل سورياالبطل والشهيد الليبي الذي الشهيد 
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طني فييي إعطائنييا األمييوال ال يرغييب المجلييس الييو

هييييذا  نأخييييذعلينييييا أن . او يحييييارب بشييييار الكلييييب

 . بأيديناالنضال 

قييادة المجلييس الييوطني االنتقييالي بالحيياح فييي نييزع 

السييالح ويحيياولون افسيياد الميليشيييات العسييكرية 

الليبية أكثر من محاربة الدكتاتوريات التي ترهيب 

 . وتقتل شعوبها 

لييييدان أغمييييض المجلييييس الييييوطني وحكومييييات الب

األخييرى عيونهييا عيين هييذا الموضييوع ولييم يفعلييوا 

وبيييذلك فتحييوا الطرييييق امييام دبابيييات بشيييار  شيييئا

مكنت الجامعة العربية ، . لقصف المنازل بسوريا

، بشار مين ىخرالاألمم المتحدة وحكومات العالم 

ألنهيم يعرفيون أنيه . تنفيذ اللعبة القيذرة نيابية عنهيا

ي تحرييير إذا سييقط بشييار فييإن الخطييوة الثانييية هيي

 . المسجد األقصى والصالة فيه

هذا ما صنع الثورات وجعلها تخطو نحيو الحريية 

واالسييتقالل الييوطني وتييأمين الغييذاء للخييروج ميين 

المآسييي التييي خلقهييا بيين علييي والقييذافي ومبييارك 

واألسد وكيذلك اليدكتاتوريات الخيرى التيي تخياف 

ميييييين ان يسييييييترد الشييييييعب الفلسييييييطيني أرضييييييه 

لعييييدو الصييييهيوني وعاصييييمته القييييدس وسييييحق ا

 . المتوحش

نحين نعلييم ان الشييعوب المقهييورة فييي هييذه البلييدان 

يشيييياركوننا نفييييس الشييييعور وال يؤيييييدون أفعييييال 

 . حكوماتهم

اليييوم ، هنالييك عمييال قييد فقييدوا منييازلهم وحقييوقهم 

فييي الصييحة والتعليييم، ونناشييد منظميياتهم أن تقييف 

ضييد األسييد ودعييم الشييعب السييوري ووقييف هييذه 

 . المذبحة

بفعل أي شيء يستطيعونه مين ميواقفهم  ونناشدهم

لكسييير الحيييواجز والقفيييز فيييوق أي حيييدود لتنظييييم 

 . حمالت وقوات عالمية للمحاربة معنا في سوريا

ونناشيدهم بعميل كافية انيواع التصيرفات مين أجيل 

الشييييعب السييييوري ، مثلمييييا فعلنييييا فييييي السييييفارة 

 .4116اإليطالية عام 

لقاهرة في ا المقاتليننحن نعلم ان هنالك آالف من 

" يتظيييياهرون أمييييام السييييفارة السييييورية يهتفييييون 

أمريكيييا ، النييياتو ، األسيييد وحيييزب هللا يحرسيييون 

نهايية األسيد كنهايية " حدود الصيهيونية ، وكيذلك 

هييم إخواننييا الييذين حرقييوا سييفارة  هييؤالء" القييذافي

وذلييك هيو الطريييق لتحرييير . الصيهاينة فييي مصير

حمص ودمشق وتخليصيها مين جيرائم القتيل التيي 

 . كبها األسديرت

نحن نعليم أن هناليك مالييين حيول العيالم قيد بيدأوا 

يدركون ان طريقة القتال هي مثلما فعلنا نحن فيي 

نقييييول لهييييم نعييييم وألجييييل ذلييييك نقييييول أن . ليبيييييا

المقهييورين فييي سييوريا يجييب أن يدوسييوا بالقييدام 

وبأييييدينا ان . علييى نظيييام األسيييد المجييرم اليييدموي

 . نجعل هذا واقعا ملموسا

الخصيييوص ، نناشييد منظميييات تليييك  وعلييى وجيييه

البلدان التي تقدم اليدعم العسيكري حالييا الرتكياب 

مييييذابح ضييييد الشييييعب السييييوري ان تقييييف ضييييد 

 . حكوماتها 

حة بقين بان الطريق الوحيد لوقف المذنحن على ي

هييو اتبيياع الخطييى التييي سييلكتها ليبيييا، بمعنييى ان 

تكسيييب الحيييرب لصيييالح الشيييعب السيييوري ضيييد 

قييييق هيييذا الهيييدف معيييا بشيييار، نحييين نناضيييل اتح

وسييريعا جييدا، ليين كييل يييوم يمضييي ينييتج ويتييرك 

 . وراءه مئات من الشهداء الجدد

نطمح إليى فيك الحصيار المفيروض عليى اخواننيا 

والطرييييق إليييى ذليييك ييييتم بتنسييييق ! فيييي سيييوريا 

 . وتوحيد جهود المقهورين في كل العالم

األسييلحة واألولوييية العسييكرية الدولييية للقتييال فييي 

ا الحصييييييار المفييييييروض علييييييى سييييييوريا ، فكييييييو

 !المظلومين واهزموا األسد

 

 
 إخوتنا الذين الثّوار السوريون ضّد أصدقاِء اإلسرائيل

Usuario
Pencil


	tapa1.pdf
	periodico net.pdf



