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إن مؤتمر كازاخستان اليوم ،كمؤتمرات جنيف و فيينا
ب ِب َمز ْي ٍد من دم الشعب السوري وشهدائه
باألمس ،تُكت َ ُ
َّ
المكثــف فــي إدلــب و
وبالقصــف
الغوطــة ومذبحــة بشــار فــي وادي
ـح مــن الواضــح جــداً
بــردى  ،أصبـ َ
أن مؤتمــر القتلــة واللصــوص و
خونــة الثــورة الســورية المنعقــد فــي
كازخســتان ال يأتــي بالســام إو�نمــا
بمزيــد مــن المذابــح ومزيــد
ٍ
يأتــي
مــن الجــوع ومزيــد مــن معانــاة
الشــعب الســوري.
لقــد انتهــى مؤتمــر أســتانا عاصمــة
كازاخســتان بحضــور ممثليــن مــن روســيا
وإيــران وتركيــا مــن جهــة ،وممثلــي بشــار
مــن جهــة أخــرى ،وجنــراالت الجيــش الحــر
كممثليــن للمعارضــة الســورية ،وهــؤالء لــم
يشــاركوا كفصائــل منفصلــة ،وإنمــا متحــدة
بقيــادة تركيــا ،بعــد تســليم حلــب .وأرســلت
ادارة ترمــب بعــد تولّيــه الرئاســة مؤخــرا ً فــي
الواليــات المتحــدة ،مندوبـا ً مراقبـا ً مــن بعثتهــا
الدبلوماســية فــي أســتانا .وجميعهــم ينتظــر أن
يســتقر القائــد الجديــد رئيــس المؤتمــر ترمــب،
تمامــا ً كمــا كان حتــى أمــس أوبامــا.
لــم تكــن الجماهيــر ال ُمس ـتَغَلَّة ُم َمثَّلَــة فــي ذلــك
المؤتمــر ،فهنــاك ال وجــود ألي ممثــل للثــورة
الســورية ،وال أي ممثــل لمالييــن الناجيــن
المكدســين فــي مخيمــات الالجئيــن ،وال
المه َّجريــن فــي الداخــل .كمــا ال يوجـدُ الناجيــن
مــن األســر التــي قتلهــا بشــار األســد ،الذيــن
دمــرت مدنَهــم قــوات بوتيــن .لــم يَ ْنت َِخــبْ أحـدٌ
جنــراالت الجيــش الحــر الذيــن شــاركوا فــي
المؤتمــر .وهــم لــم يكونــوا فــي مقدمــة أي
معركــة ،وال أي ثــورة .وإنمــا هــم الذيــن
ســلَّمو الثــورة ،كمــا برهنــت معركــة حلــب
علــى ذلــك ،كمــا ســلموا أماكــن أخــرى للكلــب
بشــار.
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املؤمتر كازاخستان
ي «مؤتمــر
إنَّ مؤتمــر كازاخســتان الــذي ُ
سـ ِ ّم َ
الســام» لــم يكــن هدفــه فــي الواقــع وقــف
المذبحــة ،بــل بالعكــس ،كان هدفــه تأجيجهــا
أكثــر فأكثــر لدفعهــا إلــى نهايتهــا القصــوى
فــي اإلبــادة الجماعيــة التــي ســيقوم بهــا
بشــار األســد و حلفــاؤه .ذلــك مــا أعلنتــه
جهــارا ً الجماهيــر الســورية فــي المناطــق
التــي ليســت خاضعــة لســلطة األســد كالغوطــة
ودومــا ووادي بــردى وإدلــب ،ذلــك ألن
تلــك الجماهيــر مازالــت تعانــي مــن القصــف
والحصــار  .وذلــك ليــس بجديــد ،فهــو مســتمر
منــذ ســنة  2013ومنــذ مؤتمــر فيينــا وجنيــف.
والدليــل علــى كــذب «مؤتمــرات الســام»
تلــك هــو أولئــك الـــ  600,000ضحيــة
والـــ  15مليــون الجــئ  ،والمــدن الســورية
ال ُمدَمــرة كلهــا.
ال خيــر للشــعب الســوري ال ُمعــذب مــن ذلــك
المؤتمــر المنعقــد فــي أســتانا  ،ال يقــدم لــه أي
حــل .هنــاك يربــح فقــط أولئــكَ الذين يقتســمون
صفقــات الشــعب الســوري وثرواتــه ،علــى
حســاب المعانــاة التــي المثيــل لهــا التــي
يقاســي منهــا.
إن الجيــش الحــر و البرجوازيــة الســنية،
والســعودية وتركيــا وقطــر يَقولون إنهــم ذهبوا
إلــى كازاخســتان كيــا يكــون هنــاك مزيـدٌ مــن

الضحايــا .وهــذا ليــس مجــرد كــذب فقــط وإنّما
ابتــزاز شــيطاني غرضــه االستســام ،ومــن
ثــم المزيــد مــن عشــرات آالف الضحايــا و
الالجئيــن .إن مــا يســاهم بــه الجيــش الحــر فــي
هــذا االجتمــاع هــو إبــادة الشــعب الســوري:
استســام الثــورة مــن الداخــل.
هــذا هــو الوجــه الحقيقــي لمؤتمر كازاخســتان
الــذي تعانــي منــه الجماهيــر .ومن هنــاك ت ُ َو ِ ّحدُ
القــوى المعاديــة للثــورة قواهــا لنــزع ســاح
آخــر ثائــر ،واســتعادة آخــر معقــل مــن معاقــل
ســوريا ،إلعــادة بنــاء دولــة المســتغ ِلّين التــي
دمرتهــا الجماهيــر بثورتهــا ،وذلــك بقيــادة
الواليــات المتحــدة وروســيا وتركيــا .ولذلــك
كانــت الهجمــات الشرســة علــى المناطــق
الثائــرة ،وعلــى إدلــب بخاصــة ،حيــث يوجــد
آخــر خنــدق للثــورة الســورية.
فــي كازاخســتان اليــوم ،كمــا فــي فيينــا و
ــرر منــذ  2013ســوى
جنيــف أمــس ال يُقَ َ
اســتمرار األســد فــي الحكــم ،وقتــل الشــعب
الســوري .وهــذا المؤتمــر قــرر فعـاً أن يبقــى
األســد فــي الســلطة ،كجائــزة لــه ألنــه أفضــل
جــاد للشــعب الســوري.
ــلّم الجيــش
س ِ
ومــا يجــري اآلن هــو ،مــا إن يُ َ
الحــر و الفصائــل البورجوازيــة األخــرى

«المعارضــة» الثــورة الســورية علــى نطــاق
واســع ،حتــى يبــدأ فــي ظــل «المصالحــة
الوطنيــة» بنــاء جيــش وحيــد مــن ضبــاط
األســد القتلة (وشــركائهم من الســلطة الدينية
اإليرانيــة وحــزب هللا) مــع نخبــة منتخبــة مــن
جنــراالت الجيــش الحــر ،الذيــن ليســوا ســوى
رجــال صفقــات و أتبــاع االمبرياليــة األوفيــاء.
ســمت الجماهيــر فــي حملتهــا الهجوميــة فــي
ق َّ
 2012/2011ذلــك الجيــش المؤلــف مــن
القتلــة ،فانتقــل معظــم الجنــود بأســلحتهم إلــى
جانــب الشــعب.
ومايجــري فــي مؤتمــر كازخســتان هــو نــزع
ســاح هــؤالء وســاح جميــع أفــراد الشــعب.
وأن يعــود الجنــراالت الذيــن «انتقلــوا»
بخطابهــم الديمقراطــي «إلــى جانــب الثــورة»
لتســليمها مــن الداخــل :أن يعــودوا حينئــذ
إلــى المعســكرات نفســها التــي خرجــوا منهــا،
لكــي يقومــوا جميعـا ً بإعــادة بنــاء دولــة طغــاة
ســوريا .وطبع ـا ً فـ َّ
ـإن وجــه األســد فــي بعــض
مراحــل هــذه العمليــة الكبــرى اليفيــد بشــيء
لتغطيــة هــذه المؤامــرة المعاديــة للثــورة،
ولكــي يمكــن أن تهضمهــا الجماهير ،وســيكون
فــي الوقــت المناســب منبــوذاً .ولكــن خدماتــه
ســتبقى مفيــدة ،ولهــذا فـ َّ
ـإن مؤتمــر كازاخســتان
دعمــه .ولخنــق الثــورة الســورية ،بقــي أمــام
اإلامبرياليــة وخدمهــا الكثيــر ليقومــوا بــه.

َّ
إن الواليات المتحدة تقوم منذ
مؤتمر أستانا بتنظيم وتدريب جميع
عمالئها من أجل المرحلة األخيرة
من العمل المعادي للثورة في
سورية وبسط سيطرتها على جميع
أنحاء المغرب والشرق األوسط
وممــا ال شــك فيــه َّ
أن االمبرياليــة تســتخدم
جميــع عمالئهــا التخــاذ موقــف الدفــاع فــي
مرحلــة قتــل وإبــادة الثــورة الســورية ،وقــد
اســتخدمت عمالءهــا مــن رجــال الديــن
اإليرانييــن وحــزب هللا واآلن ليســوا مفيديــن
لهــا.
لقــد رفــع أوبامــا الحظــر المفــروض علــى
إيــران مقابــل أن تســتخدم قواتهــا اآلن مــن
الحــرس الثــوري ضــد الجماهيــر الســورية،
وأتــى ترمــب ليقــوم بعــزل طهــران وتهديــد
مرتزقتهــا بمدفعيتــه مــن البحــر األبيــض
المتوســط بغيــة تأديبهــم .وذلــك ألنــه بعــد أن
تُهــزَ م الثــورة الســورية يتعيــن علــى الواليــات
المتحــدة أن تعيــد تشــكيل أجهــزة رصدهــا
المعاديــة للثــورة فــي جميــع أنحــاء المغــرب
والشــرق األوســط ،حيــث توجــد طــرق

القيادات من الجيش السوري الحر يف املؤمتر كازاخيتان
نقــل البتــرول الــذي يســد  %80مــن حاجــة
االقتصــاد العالمــي.
كان رجــال الديــن اإليرانييــن وحــزب هللا
ذوي فائــدة كقــوى مرتزقــة لســحق الثــورة
الســورية .ولكنهــم مفيــدون للتحكــم بصفقــات
رجــال أعمــال تجــارة البتــرول اإلمبريالييــن.
والواليــات المتحــدة يجــب أن تضــع علــى
طاولــة كازاخســتان أخلــص عمالئهــا إلــى
جانــب روســيا وتركيــا ،أي الصهيونيــة
التــي يجــب أن تعيــد إليهــا ســلطة القــدرة
العســكرية.

مــا إن يُقضــى علــى الثــورة الســورية ،لــن
تكــون المســألة مكافــأة رجــال الديــن اإليرانيين
بــل َّ
إن ماتبحــث اإلمبرياليــة عنــه وســتواصل
البحــث ،هــو الســيطرة ،و دخــول إيــران بقــوة
النــار والــدم أيضــا ً لالســتيالء مباشــرة ً علــى
كل صفقاتهــا و مصــادر ثروتهــا البتروليــة
الهائلــة .وبهــذه ال ِع ْملَــة سيســددون لهــا
تاريخيــا ً لقــاء خدماتهــا .وقــد قــال ترمــب
لرجــال الديــن اإليرانييــن أن «يعــودوا إلــى
إيــران» وأن يتوقفــوا عــن سياســة تجــارب
الصواريــخ كلهــا» ألنَ ذلــك ليــس مــن شــأنهم
 .فاإلمبرياليــة تدخــل فــي مرحلــة جديــدة بعــد
هجمتهــا فــي ســورية ،وهــي تبحــث عــن
َّ
بــأن
تثبيــت انتصارهــا .ولذلــك فإنهــا تفكــر
وضــع قــدم لهــا فــي إيــران ،مــازال مهمــة
كبــرى معلقــة.
الصهيونيــة  -كإمبرياليــة «اليانكــي» بعــد
هزيمتهــا فــي العــراق – لــم تحــرز قــدرة تفوق
عســكري حتــى اآلن .ولكنهــا فــي هــذا الوقــت
الــذي تنهــزم فيــه الثــورة الســورية ،وتنــزوي
صــر فيــه الثــورة اليمنيــة ،وتقتــل فيــه
وتحا َ
عصابــات القتلــة مــن ضباط الجيــش المصري
المعــادي للثــورة ،جماهيــر هــذا البلــد ،وتقــوم
فيــه الســلطة الفلســطينية وحمــاس باالعتــراف

بدولــة اســرائيل الصهيونيــة ،فــي هــذا الوقــت
بالــذات الــذي تتوفــر فيــه الشــروط المالئمــة
لكــي تعــود للعــب دور مباشــر معــاد للثــورة
فــي المنطقــة علــى يــدي ترمــب ،فـ َّ
ـإن بوتيــن
وتركيــا و األســد ليســوا أعــداء الصهيونيــة أو
بعيديــن عنهــا ،فهــم أكبــر داعميهــا.
هــذه هــي المأســاة التــي تــؤدي إليهــا هزيمــة
الثــورة الســورية و «انتصــار األســد» حيــث
تعــود الواليــات المتحــدة التــي طــردت باألمس
مــن العــراق ،والصهيونيــة التــي لــم تعــد
تمتلــك التفــوق العســكري ،كالهمــا اآلن مــع
مدافعهمــا لتتمكنــا فــي أي وقــت مــن اإلغــارة
علــى الجماهيــر فــي المنطقــة مــن جديــد .هــذا
مــا ترمــي إليــه خطــة ترمــب فــي كازاخســتان:
أن تكــون الواليــات المتحـدَّة و الصهيونيــة هما
اللتــان يمكنهمــا العــودة إلــى التدخــل مباشــرة
دونمــا وســطاء مــن عصابــات البورجوازيــة
الحلبيــة  .ولكــن ذلــك ليــس معروفـا ً بعــد ،فــا
أحــد يمكــن أن يضفــي علــى الثــورة الســورية
صفــة المــوت ،وال علــى الطبقــة العاملــة فــي
بلــدان المغــرب أو الشــرق األوســط صفــة
الهزيمــة.
إن جميــع جــادي الثــورة الســورية فــي تلــك
المؤتمــرات يتحركــون بحــذر بالــغ .فالجماهير
فــي الواليــات المتحــدة مهمــا تبجــح بهــا
الســيد ترمــب ،فهــي ليســت مســتعدة للســماح
بمغامــرات جديــدة لعســكر قطــاع الطــرق فــي
وول ســتريت .فســيتعيين عليهــم مث ـاً ســحق
ثــورة المنطقــة لكــي تتمكــن الصهيونيــة مــن
العمــل دون أن تصطــدم بالثــورة التــي تعمــل
كصاعــق يجمــع شــعوب المغــرب والشــرق
األوســط فــي المعركــة ذاتهــا .ولذلــك فــإن
الكلــب بشــار وروســيا وتركيــا والجيــش الحــر
يمارســان دورا ً مــازال مهيمن ـا ً فــي األحــداث
فــي ســورية.
ولهــذا فــإن محاولــة خــداع عمــال العالــم
وعمــال ســورية المعذبــة « بــأن مؤتمــر
حقيقة المقهورين
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كازخســتان ســيأتي بالســام» ليســت مجــرد
كذبــة فظــة وإنمــا خــداع يخفــي وراءه
عمــق الضربــات الجديــدة الكبــرى المعاديــة
للثــوار ،الموجهــة ضــد الثــورة الســورية
وجميــع المضطهديــن فــي المغــرب و
الشــرق األوســط .إن اتفــاق روســيا وتركيــا
و الواليــات المتحــدة المعــادي للثــورة قــد بــدأ
فقــط بمذابحــه وضرباتــه وهجماتــه القاتلــة
علــى الشــعوب التــي «تجــرأت» علــى الثــورة
مــن أجــل الخبــز والحريــة فــي تونــس ودمشــق
و القــدس.

من كازخستان يُ َح َّ
ض ُر لالستيالء
على آخر معقل للثورة السورية في
إدلب ،واإلطباق على المنطقة من
أجل السيطرة على سورية بأسرها
ال تشــمل خطــة مؤتمــر كازاخســتان الذيــن
ذهبــوا إلــى أســتانا والذيــن يســتعدون
لالنضمــام إليهــا فقــط ،فمــن هنــاك تحــددت
جميــع البلــدان التــي التــزال ُمعَــدَّة لســحق
آخــر معاقــل الثــورة.
ت َجمعــت فــي إدلــب مــن جديــد قــوة كبيــرة
مــن المتمرديــن الحاقديــن و المتعطشــين
لدخــول المعركــة ثانيــة ،ليــس ضــد الكلــب
بشــار فقــط ،وإنمــا ضــد جنــراالت الجيــش
الحــر البرجوازييــن أيضــا ً الذيــن ســلموا
جميــع المراكــز التــي احتلتهــا المقاومــة منــذ
 2012/2011فــي ســوريا.
واض َحــا ً َّ
أن الثــورة تمركــزت خلــف
بــاتَ
ِ
الخطــوط األخيــرة .وبالقصــف المســتمر
اليــوم علــى إدلــب يهدفــون إلــى معاقبــة
الشــعب البطــل فــي تلــك المحافظــة والنيــل
مــن عزيمتــه .ولكــن الجميــع يعــرف أن ذلــك
لــن يكــون كافيـا ً  ،يجــب أن تســقط إدلــب كمــا
ســقطت باألمــس حلــب .هــذه هــي اســتراتيجية
أعــداء الثــورة.

هنــاك تمتلــك جبهــة النصــرة (التــي تســمى
اليــوم جبهــة فتــح الشــام) قــوة كبيــرة .حــزب
جيــش تقــوده البرجوازيــة الوطنيــة الســنيَّة
المرتبطــة بالتجــارة والمــال مــع تركيــا
والعربيــة الســعودية.
هــم لــم يذهبــوا إلــى أســتانا ،ليــس ألنهــم ال
يريــدون الذهــاب ،هــم فعــاً غيــروا االســم
 ،وأعلنــوا قطــع عالقاتهــم مــع القاعــدة،
وصرحــوا مؤخــرا ً أنَّهــم يؤيــدون المشــاركة
فــي كل مؤتمــر إليجــاد «حــل سياســي
لســوريا» ألنَّهــم فعــاً يريــدون المشــاركة.
قــدروا لهــم جدارتهــم ألنَّهــم كانــوا طرفــا ً
مــع الجيــش الحــر فــي عمليــة تســليم حلــب (
احتكــروا الســاح والمــؤن ورفضــوا دخــول
المعــارك الحاســمة لفــك الحصــار وانســحبوا
مــن ســاحة المعركــة حيــن كانــت الجماهيــر
تدافــع حتَّــى المــوت عــن األحيــاء الثائــرة).
ولكــن ذلــك لــم يكــن كافيـا ً  :فاإلمبرياليــة التــي
تقــود مؤتمــر كازاخســتان أســندت إليهــم دورا ً
آخــر ،وهــو احتــواء جماهيــر إدلــب الثائــرة،
حيــث ذهــب الثـ ّـوار الذيــن قاومــوا فــي حلــب
حتــى اللحظــة األخيــرة ،وكذلــك فــي حمــص،
وفــي حمــاه وداريــا ووادي بــردى ،وســ َّكان
تلــك المدينــةَّ .
إن إدلــب اليــوم هــي آخــر
ـردة .وجنــراالت الجيــش الحــر
المعاقــل المتمـ ِ ّ
يلبســون لبــوس المعارضيــن لمؤتمــر أســتانا
ليســيطروا عليــه ،كجــزء مــن خطــة مؤتمــر
كازخســتان نفســه للقضــاء نهائيـا ً علــى الثــورة
الســورية.
ولكــن ذلــك ليــس باألمــر السَّــهل .فالنصــرة
تجلــس فــوق بــركان الجماهيــر الثائــرة التــي
انتصــرت أمــس فــي خــان تومــان ،والتــي
تعلمــت مــن خبــرات المعــارك الثوريــة الهائلــة
فــي مختلــف أنحــاء ســوريا ،ومــن هزائمهــا
القاســية  ..هنــاك تتواجــد القــوات التــي تريــد
أن تتجمــع لكــي تكيــل الضربــات للنظــام
باســتمرار.
هــذا هــو تناقــض جبهــة فتــح الشــام ،تناقــض

بيــن الــدور الــذي يلزمهــا بــأن تلعبــه لكــي
تُســتقبَ َل فــي أســتانا ،وبيــن الجماهيــر الجامحــة
التــي ال يمكــن ترويضهــا التــي يجب الســيطرة
عليهــا ،ولذلــك ينبغــي ترويــض جماهيــر
إدلــب الثائــرة ونــزع ســاحها ،وقصفهــا آالف
المــرات بقنابــل األســد وبوتيــن لكــي يصبــح
قــادة جبهــة فتــح الشــام متحرييــن مــن القيــود
لتســليحها.
َّ
إن الحــرب الشــاملة علــى محافظــة إدلــب
بــدأت ،الحجــة هــي مــرة أخــرى « الحــرب
ضــد اإلرهــاب» آالف أطنــان قنابــل األســد
وبوتيــن أمطــرت فــوق مدنهــا ولكــن المأســاة
هــي أنــه بينمــا يحــدث ذلــك ،يلعــب الجيــش
الحــر دوره التقســيمي المفضــل بقيــادة تركيا و
مؤتمــر كازاخســتان لكــي يقــوم بــدور الجــاد
الجديــد فــي نــزع ســاح آخــر معاقــل الثــورة
و هزيمتهــا.
فالجيــش الحــر بعــد أن أ ُ ْل ِحــقَ بعمليــة « درع
الفــرات» (الغزوالتركــي لســوريا) لكــي يضــع
نفســه تحــت امــرة أردوغــان «ضــد داعــش»
والتخلــي عــن الجبهــة ضــد بشــار ،لقــد سـلَّ َم
حلــب ،واآلن يُؤ َخــذُ للهجــوم علــى إدلــب
بحجــة «محاربــة اإلرهــاب» ،اآلن تحــت
امــرة روســيا وتركيــا والواليــات المتحــدة فــي
مؤتمــر كازخســتان .هكــذا وضــع جنــراالت
الجيــش الحــر أنفســهم مباشــرة كإحــدى
القــوى المعاديــة ،ضــد الجماهيــر الثائــرة.
وذلــك يُدَ ِلّــ ُل فــي الوقــت ذاتــه علــى أنَّ كل
هجمــة «ضــد داعــش» ليســت ســوى غطــاء
للهجــوم علــى الثــورة الســورية.

للقيــام بذلــك  ،يجــب علــى الجيــش الحــر أن
يبقــى خــارج صفوفــه .وأن ينــزع ســاح آالف
المقاتليــن مــن قاعدتــه ،وقطــع اإلمــدادات
والمــؤن عنــه .وهكــذا فـ َّ
ـإن الذيــن يرفضــون
الذهــاب لمواجهــة النصــرة فــي إدلــب ،والذيــن
يســتمرون فــي طلــب الســاح لمحاربــة
بشــار ،يُنَ ّحــون جانبــا ً ويجبــرون علــى نــزع
ســاحهم .وكتائــب الجيــش الحــر التــي تتلقــى
رواتــب مجزيــة تبقــى ضمــن جيــش مطيــع
لمهاجمــة الجماهيــر .وجميــع فصائــل الجيــش
الحــر التــي شــاركت فــي مؤتمــر كازاخســتان
اتَّحــدت اآلن مــع فتــح الشــام فــي إطــار قــوة
عامــة.
كان هجــوم الجيــش الحــر علــى معســكرات
جبهــة النصــرة المبــرر الكامــل لكــي تبــدأ
النصــرة ردا ً مــن أجهــزة عســكرية عليــا،
أدَّى إلــى الصــدام وغــزو األخــوة المحاربيــن
والشــعب فــي الثــورة الســورية.
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ولكــن العمــال والشــعب فــي إدلــب ربحــوا
جماهيــر الشــوارع عندمــا أطلقــوا صرختهــم

تغتنــي حفنــة مــن األغنيــاء والمرابيــن الجــدد
علــى حســاب دم الشــعب الثائــر ،فــي حيــن
يُقَـدِّم المضطهــدون حياتهــم فــي النضــال ضــد
بشــار.
ففــي خنــادق الثــورة ،يجــب القضــاء علــى
غــاء المعيشــة واإلتجــار بقــوت الشــعب!
كفاكــم احتــكارا ً للمــواد الــذي يــؤدي إلــى
الت َ َ
ض ُّخــم وارتفــاع األســعار! يجــب القضــاء
علــى المرابيــن والدائنيــن فــي خنــادق الثورة!
غارة الجوية من قوات بشار عىل وادي بردى
« :الســاح ليــس للقتــال بيــن األخــوة!» ولكــن
اعتــراض الجماهيــر حــال دون ذلــك الصــدام
االجرامــي بيــن األخــوة واالنتحــاري بالنســبة
إلــى الثــورة ،الــذي دفعــت إليــه بالقــوة
عصابــات البورجوازيــة الســنيَّة التــي تتنــازع
علــى الصفقــات فــي ســورية مــا بعــد الثــورة.
إن نــزع ســاح ضبــاط الجيــش الحــر كان
وال يــزال يخطــط لــه فــي المعاقــل األخيــرة
للثــورة كمهمــة حيــاة أو مــوت .ذلــك إمــا بــأن
تنــزع الجماهيــر ســاح الضبــاط و رجــال
أعمــال الجيــش الحــر البورجوازييــن ،أو
يتمكــن هــؤالء مــن نــزع ســاح الجماهيــر
ومــن تســليم الثــورة نهائي ـاً ،أو ال تكــون ثمــة
هجمــات عســكرية كمــا يفعلــون اآلن فــي
إدلــب.
وقــد رأيناهــم فــي حلــب يُ َخ ِبّئــون األســلحة
التــي كان بإمكانهــم كســر حصــار األســد بهــا
ـرات ،واحتفظوا في مســتودعاتهم
عشــرات المـ َّ
ـؤن يمكــن أن تك ِفـ ْي لتزويــد شــعب المقاومة
بمـ ٍ
الجائــع بالغــذاء لمدَّة ســتة أشــهر ،كل ذلك لكي
يعقــد قلَّــة مــن األغنيــاء الجــدد صفقاتهــم ورفع
أســعار المنتجــات ويقومــوا بــدور المرابيــن
ـف ِببَ َراميــل األســد وقنابــل
صـ ُ
للشــعب الــذي يُق َ
بوتيــن .وكمــا ترتفــع اتهامــات وصيحــات فــي
جميــع شــوارع ســورية الثائــرة  :إن جنــراالت
الجيــش الحــر فــروا مــن حلــب وبدلــوا زيهــم
وارتــدوا زي األســد ،وعــادوا لرفــع راياتــه!
َّ
إن التحكــم بالمقاتليــن ،وبشــعب الثــورة الفقير،
وباألســلحة هــو الضمانــة الوحيــدة للدفــاع عــن
آخرمعاقــل الثورة الســورية.
ولمســاندة معاقــل الثــورة ،ســيكون مــن
الضــروري القيــام بســرعة بتجميــع الثــوار
والمقاتليــن الذيــن ال يطيعــون أوامــر تركيــا
وال قطــر وال الســعودية وال الواليــات
المتحــدة ،وإنمــا يَ ْمتَثِلــون فقــط لمــا يُ ْمليــه
عليهــم الشــعب الســوري المعــذب.

إنَّ الحاجــة الحيويــة الملحــة للثــورة تتطلــب
منهــا أن تمتلــك قيــادة وحيــدة للمقاومــة ثابتــة
وممثلــة لوفــود العمــال والالجئيــن وال ُم َر َّح ِلين
فــي الداخــل ،والفالحيــن الفقــراء وجميــع
الذيــن ال يعيشــون علــى اســتغالل اآلخريــن أو
وبالكســب واإلتجــار بتعــب الجائعيــن وأمــوات
الشــعب الســوري.
إنَّ األســلحة هــي ملــك للمقاتليــن وللشــعب
الســوري المعــذَّب التــي غنمهــا بانتفاضتــه
الثوريــة  !2012/2011األســلحة فــي
المعســكرات ويحتفــظ بهــا الجنــراالت
أبــواب
فليفتحــوا
البورجوازيــون،
المعســكرات! إنَّ المقاتليــن والمضطهديــن
الذيــن ضحــوا بحياتهــم لهــم الحــق فــي أن
يســيطروا علــى نحــو مطلــق علــى جميــع
أســلحة الشــعب!
َّ
إن المضطهديــن فــي جميــع أنحــاء محافظــة
إدلــب ربحــوا جماهيــر الشــوارع لكــي يوقفــوا
الحــرب بيــن األخــوة .لنعطــي الســلطة كلَّهــا
فــي إدلــب لمستشــاري الممثليــن ،والالجئيــن
والمهجريــن فــي الداخــل ،والعمــال والشــعب
الفقيــر فــي جميــع مــدن المحافظــة! هــم
الذيــن يجــب أن ينتخبــوا ممثلهــم .هــم يجــب
أن تكــون لهــم الســلطة والمراقبــة السياســية
والعســكرية علــى المقاومــة! هنــاك فقــط يمكــن
فعـاً تشــكيل جيــش واحــد يمكنــه العــودة إلــى
حلــب وتوحيــد المقاومــة وبالبــدء بالهجــوم
ضــد دمشــق األســد.

يجــب أن يكــون االقتصــاد كلــه والمــواد
الغذائيــة مكرســة للشــعب الــذي يقــدم حياتــه
فــي النضــال ضــد األســد ،إلطعامــه والحفــاظ
علــى كرامتــه ! كفــى تجــارة بالمــوت وبقتــل
الشــعب الســوري!
نعــم للســيطرة العماليــة والشــعبية علــى
االقتصــاد كلــه فــي المناطــق الثائــرة ! ولنــزع
ملكيــة الذيــن يجنــون المكاســب مــن تجويــع
الشــعب!
نعــم لتشــكيل لجــان تمويــن ،ومراقبة األســعار
واالنتــاج فــي إدلــب والمناطــق الثائــرة كلهــا،
ولرواتــب مجزيــة للجميــع!
َّ
إن عصابــات األســد الفاشــية ومرتزقتــه فــي
ـرادات
كل مدينــة يســتولون عليهــا يســرقون بـ َّ
وتلفزيونــات ومطابــخ ،وجميــع ممتلــكات
النــاس الفقــراء الســوريين .يجــب نــزع ملكيــة
نازعــي الملكيــة ولصــوص الثــورة! فــي
كل مدينــة يســتولي عليهــا الثــوار! وعــدم
المــس بــأي بيــت ،وبــأي ممتلــكات للشــعب!
ولكــن يجــب االســتيالء علــى المعامــل وآبــار
البتــرول والمصــارف التــي اســتولى عليهــا
جــادوا الشــعب الســوري ،ومصادرتهــا!
نعــم لتشــكيل لجــان مقاتليــن ،ورؤســاء
ومندوبيــن ممثليــن للناخبيــن ( ،واحــد لــكل
 50ناخبــاً) ومجالــس شــعبية ،نعــم للســير
قدمــا ً نحــو الشــورى! وللســير قدمــا ً مــن
أجــل تشــكيل لجــان تنســيق بيــن العمــال
والمقاتليــن!
جيــش واحــد ،شــعب مضطهــد واحــد ،قبضــة
واحــدة لهزيمــة األســد!

َّ
إن الجنــراالت البرجوازييــن وغــرف عملياتهم
التــي تتصــرف مــن وراء ظهــر العمــال و
الشــعب المتمــرد ،هــم ضبــاط الجيــش الحــر
أو النصــرة – كمــا دلــت الحيــاة علــى ذلــك –
وقــد تحولــت «غــرف عملياتهــم» إلــى غــرف
مستســلمي و جــادي الثــورة الســورية.

لنفتــح الحــدود! ليعــد الالجئــون ،ففــي إدلــب
وفــي الخنــادق األخيــرة للمقاومــة ،يجــب أن
يتوفــر رغيــف الخبــز والبندقيــة لمحاربــة
الكلــب بشــار ومــن أجــل اســتعادة المســكن
والحريــة.

ال يمكــن الســماح فــي إدلــب اليــوم ،كمــا كان
الحــال فــي المناطــق الثائــرة أمــس ،بــأن
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يسقط حلف معادي الثورة األميركي التركي الروسي
الصهيوني ،ودمية هؤالء المجرم بشار األسد!

ترامب وأردوغان وبوتني وبشار

تحت حذاء مؤتمر أستانا ،سورية
المنكفئة إلى البربرية وإلى محمية
من محميات مطلع القرن العشرين
منــذ مؤتمــر كازاخســتان ومنــذ مؤتمــر
صــد ســورية التــي
جنيــف وفيينــا باألمــس تُر َ
ت َ َح َّولــت إلــى محميَّــة حقيقيــة تســيطر عليهــا
اإلمبرياليــة وقواتهــا المعاديــة للثــورة .وفــي
كازاخســتان يوجــد اليــوم النظــام الحقيقــي
والحكومــي لســورية المســتعمرة.
مــع هزيمــة الثــورة الســورية ،تراجعــت
األمــة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر و
فــي أوائــل القــرن العشــرين ،يعنــي أنهــا
أصبحــت محميــة القــوى الكبــرى األجنبيــة،
تحتلهــا عســكريا ً القــوات التركيــة والروســية
ومرتزقــة بشــار .ســيكون لجنــراالت الجيــش
الســوري الحــر ،مســلموا الثــورة الســورية،
مكانـا ً فــي جيــش الوصايــة الســوري الجديــد.
لكــن القضيــة التــي لــم ت ُ َحــل بعــد هــي كيفيــة
ســحق آخــر خنــادق الثــورة الســورية .هــذا ما
ســنراه فيمــا بعــد .ال يمكــن أن تبقــى جمــرات
مشــتعلة فــي منطقــة تعانــي جماهيرهــا مــن
الجــوع ،أمــم ســلبت ثرواتهــا ونخبهــا الوطنيــة
خاضعــة كليــا ً لإلمبرياليــة ومرتبطــة بهــا.
هــذا هــو موضــوع مؤتمــر كازاخســتان،
ســحق إدلــب والغوطــة وغــرب محافظــة
حلــب وبعــض المناطــق شــمالي محافظــة
حمــاة وبــؤر المقاومــة فــي ضواحــي دمشــق.
يعلــم النظــام أن  15مليــون الجــئ ومهجــر
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فــي الداخــل هــو جيــش مــن ال ُمســتَغَلين،
مســتعد لالنتقــام وتحقيــق العدالــة دائمــا ً ...
المذابــح والمعانــاة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل
التــي فرضهــا نظــام اإلبــادة هــذا والخونــة
المجتمعــون اليــوم فــي أســتانا.

تركيــا ،قــد خنقــا الكفــاح مــن أجــل حريــة
تقريــر مصيــر الشــعب الكــردي .إن دبابــات
القاتــل إردوغــان هــي التــي تُحيــط اليــوم
بمنطقــة اإلدارة الكرديــة فــي شــمال ســورية
«روج آفــا» وتصــوب مدافعهــا نحوهــا.

فــي ظــل ذلــك نوقــش فــي المؤتمــر أيض ـا ً أن
داعــش مازالــت ترتكــب المذابحوتكبحالثــورة
فــي الرقــة وديــر الــزور حتــى يســلم
جنراالتهــا ورجــال أعمالهــا باليــد إلــى ترمــب
واإلمبرياليــة مفتــاح الســيطرة علــى تلــك
المحافظــات فــي الوقــت الــذي يــراه مناســباً.
مــا انفكــت داعــش تتصــرف كأنهــا الحامــي
الحقيقــي ألنابيــب نفــط الشــركات اإلمبرياليــة
النفطيــة فــي الرقــة وديــر الــوزر.

وفــي الوقــت نفســه تقتــرب بارجــات اليانكــي
القادمــة مــن البحــر المتوســط مــرة أخــرى مــن
المغــرب والشــرق األوســط .ولكــن ثــورات
 2011البطوليــة وجماهيرهــا المعذبــة فــي
اليمــن و ســورية لــم تستســلم بعــد مــع أنهــا
تقاتــل فــي الخنــدق األخيــر.

تعيــش أســتانا مأســاة الشــعب الكــردي الــذي
حــزب العمــال الكردســتاني
مصيــره
ربــط
ُ
َ
ووحــداتُ حمايــة الشــعب بانتصــار األســد
وبوتيــن واإلمبرياليــة ضــد الثــورة الســورية.
انتــداب أســتانا واضــح :العَلَــم الوحيــد والجيش
الوحيــد الــذي يبقــى مســلحا ً فــي منطقــة اإلدارة
الكرديــة فــي شــمال ســورية «روج آفــا»
هــو العلــم الســوري وجيــش األســد .يُســمح
لوحــدات حمايــة الشــعب أن تعمــل فقــط
كجهــاز شــرطة داخلــي يتمتــع بــإدارة ذاتيــة
رســمية فــي بلدياتهــا.
إن حــزب العمــال الكردســتاني ووحــدات
حمايــة الشــعب بخيانتهمــا للثــورة الســورية
وخضوعهمــا الجتيــاح اليانكــي للعــراق
وبخيانتهمــا لنضــال الجماهيــر الكرديــة داخــل

يجــب أن تعلــم المقاومــة أن الطبقــة العاملــة
األمريكيــة واألوروبيــة ليســت علــى اســتعداد
للســماح للقــوى اإلمبرياليــة األمريكيــة
واألوروبيــة بــأن تشــن عدوانــا ً دون نزولهــا
إلــى الشــارع .ليــس أمــام القــوى المعاديــة
للثــورة ســبيالً ســهالً لتثبيــت انتصاراتهــا.
ال يــزال أمــام المقاومــة متســع مــن الوقــت
لتســتجمع قواهــا.

ليسقط مؤتمر كازاخستان المعادي
للثورة ،مؤتمر الموت واإلبادة!
مؤتمــر كازاخســتان مؤتمــر معــاد للثــورة .لــن
أي مطلــب مــن مطالــب الثــورة .لــم
يحقــق َ
يــأت كازاخســتان لوقــف المــوت وال إحــال
الســام ،جــاء ليع ّمــق المذابــح واالستشــهاد.
لــم يــأت مؤتمــر أســتانا ليجلــب الخبــز وإنمــا
ليزيــد البــؤس والمعانــاة غيــر المســبوقة

للجماهيــر الســورية .ال يوجــد فــي كازاخســتان
أي قــدر مــن الحريــة للشــعب الســوري .توجــد
حريــة فقــط لبشــار وبوتيــن ليمضيــا قدمـا ً فــي
ذبــح الشــعب الســوري.
ال أحــد مــن الموجوديــن فــي كازاخســتان يمثل
الشــعب الســوري وال المقاومة الشجاعة!
كل جنــرال فــي الجيــش الســوري الحــر يذهــب
إلــى كازاخســتان عليــه أن يهجــر المقاومــة
وأن يكــف عــن التحــدث باســم الشــعب
الســوري!
ليســقط اتفــاق الواليــات المتحــدة و تركيــا
وروســيا وبرجوازيــة بشــار والبرجوازيــة
الســورية الســنية ومؤتمــر أســتانا!
ليســقط ســامهم ســام المقابــر! لتخــرج
كل الجيــوش األجنبيــة مــن ســورية ،بــدءا ً
مــن القــوات الروســية واإليرانيــة واللبنانيــة
وكل المرتزقــة الذيــن يدعمــون األســد!
لتخــرج القــوات التركيــة وقــوات اليانكــي مــن
ســورية!
لتخــرج الصهيونيــة مــن الدولــة الفلســطينية!
نعــم لتدميــر الدولــة الصهيونيــة الفاشــية فــي
إســرائيل! نعــم ألمــة فلســطينية واحــدة مــن
نهــر األردن إلــى البحــر عاصمتهــا القــدس!
ال تــزال هنــاك فرصــة أمــام جماهيــر
المغــرب والشــرق األوســط لتعزيــز نضالهــا.
إنهنــداء المقاومــة الفلســطينية للقضــاء
علــى الصهيونيــة ،علــى القاتــل بشــار األســد
حــراس اإلمبرياليــة الذيــن هــم كتركيــا
و
ّ
وروســيا ،سيســاندون الجنــراالت الصهاينــة
حتــى ال يتركــوا مليمتــرا ً واحــدا ً مــن األرض
الفلســطينية فــي يــد شــعبها.
عــدو الجماهيــر الســورية موجــود فــي دمشــق!
عــدو الجماهيــر الســورية هــو دولــة إســرائيل
الصهيونيــة التــي تحتــل األمــة الفلســطينية!
عدوهــا موجــود فــي وال ســتريت و أنقــرة
وموســكو!
يجــب أن تنتصــر الثــورة الســورية! يجــب أن
يكــون مصيرهــا بيــد عمالها وشــعبها المســكين
الــذي يناضــل ويقــدم حياتــه مــن أجــل الخبــز
والحرية،لتعــد لجــان التنســيق!
نعــم لمؤتمــر وطنــي ســوري ،فيــه
ممثلــون منتخبــون واحــد مــن كل عشــرة
آالف مــن مخيمــات الالجئيــن والجنــود
المرابطينوالعمــال والفالحيــن الفقــراء فــي كل
قريــة ومدينــة ومحافظــة حــررت مــن أيــدي
قــوات احتــال بشــار!

النازحني يف سوريا
نريــد العدالــة لشــهدائنا! نريــد القضــاء
علــى نظــام بشــار المجــرم القاتــل وجميــع
ضباطــه! نريــد ســورية حــرة ثوريــة للعمــال
والفالحيــن!
نريــد اســترداد ثــورة  2011فــي المغــرب
والشــرق األوســط مــن تونــس إلــى العــراق،
مــن دمشــق إلــى القاهــرة وبنغــازي!
يملــك عمــال الواليــات المتحــدة وأوروبــا
وتركيــا وروســيا وإيــران مفتــاح انتصــار
الثــورة الســورية .بنضالهــم مــن أجــل
مطالبتهــم بالعدالــة ،والحريــة والقضــاء علــى
الجــوع وظلــم هــذا النظــام الرأســمالي الفاســد،
وبالنــزول إلــى الشــارع لوقــف مذبحــة األســد
ســيحققون وحــدة كل العمــال المضطهديــن

ضــد عدوهــم المشــترك.
إن البربريــة التــي ألقتبثقلهــا علىشــعوب
المغــرب والشــرق األوســط تســتحق مــن
المضطهديــن فــي العالــم أن يقرعواطبــول
الحــرب .يجــب أن تمــوت اإلمبرياليــة لكــي
يحيــا العمــال والحضــارة اإلنســانية!
تعيش الثورة السورية!
آخر خنادق الثورة ال تستسلم!
تكريــم الشــهداء وجنــود الثــورة المرابطيــن
الذيــن يناضلــون مــن أجــل الخبــز والحريــة!

أبو معاذ
صحيفة حقيقة المقهورين
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يستند ترمب من جديد على اإلسالموفوبياو «حجة داعش األفضل»

تعلّم ترمب من االتحاد األوروبي كيفية إغالق الحدود في
وجه الالجئين السورين والبالد ذات األغلبية المسلمة
فــي  27كانــون الثانــي /ينايــر ،وقــع الرئيــس
األمريكــي الجديــد ترمــب قــرارا ً يُمنــع
ي إلــى
بموجبــه دخــول أي الجــئ ســور ّ
الواليــات المتحــدة األمريكيــة .لــم يكتــف بذلــك
بــل تمــادى ومنــع أيضــا ً دخــول أي شــخص
قــادم مــن بلــد مســلم (أو ذي أغلبيــة مســلمة)
إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة باإلضافــة
إلــى أنــه جعــل مــن الممكــن ســحب الجنســية
واإلقامــة مــن أي شــخص يحمــل جنســية بلــد
مســلم.
تعلّــم ترمــب مــن أوروبــا ماســتريخت
اإلمبرياليــة التــي عاملــت بالطريقــة نفســها
الالجئيــن الذيــن وصلــوا إلــى أراضيهــا
بمئــات األلــوف .كان االتحــاد األوروبــي
مــن أغلــق حــدوده ومنــع وصــول الالجئيــن
فــي بــادئ األمــر ،فجنــد جهــاز الشــرطة
المخصــص لحراســة الحــدود وطــرد
الالجئيــن (الفرونتكــس) ،كان اآلالف منهــم
يموتــون غرق ـا ً فــي المتوســط .أمــا الالجئــون
الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلــى أوروبــا
فقــد وضعوهــم فــي مراكــز احتجــاز وفــي
معســكرات اعتقــال .بــدؤوا بترحيلهــم.
تركوهــم فــي العراءبيــن الثلــوج دون معطــف
ودون طعــام.
القــوى العظمــى اإلمبرياليــة التــي أيدت األســد
ليقــوم بعملــه القــذر ،وكانــت شــريكاته فــي
اإلبــادة الجماعيــة الســورية تغلــق فيمــا بعــد
حدودهــا لتــدع الالجئيــن يموتــون .وعندمــا
يتمكنــون مــن الوصــول ،تالحقهــم وتضعهــم
فــي معســكرات االعتقــال.
أمــام إغــاق الحــدود و المالحقــة يعــود ترمب
ليســتعمل «حجــة داعــش األفضــل» .ومــن
جميــع وكاالتهــا اإلمبرياليــة تبــث الصحافــة
رهــاب اإلســام (اإلســاموفوبيا) الــذي يــردده
اليســار اإلصالحــي كالببغــاوات فــي شــرائح
الطبقــة العاملــة العليــا والبرجوازيــة الصغيــرة
فــي البــاد اإلمبرياليــة .إن ذلــك يمنــح ترمــب
القاعــدة االجتماعيــة ليمضــي قدمـا ً بإجراءاتــه.
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الالجئني يف اوروبا تحت الثلج

لــم يحــدث ذلــك فــي الواليــات المتحــدة
فقــط .نفــذت فرنســا سلســلة مــن الهجمــات
الذاتيــة فــي  13تشــرين الثانــي /نوفمبــر
 2015واتهمــت داعــش و»اإلرهــاب
اإلســامي المتطــرف» .وقــد نشــروا حملــة
اإلســاموفوبيا هــذه فــي الصحافــة كلهــا وكان
صــدى لتلــك الحملــة.
اليســار اإلصالحــي
ً
كانــت هــذه بدايــة رد الفعــل ضــد الالجئيــن في
االتحــاد األوروبــي بأكملــه .بــدؤوا يعزلــون
الطبقــة العاملــة علــى شــاطئي المتوســط وكان
الهجــوم علــى الالجئيــن بإغــاق الحــدودأوالً
 ،ثــم بحــرق حقولهم،وتركهــم فــي العــراء
ليموتــوا مــن البــرد تحــت الثلــوج ،واحتجازهم
فــي معســكرات اعتقــال و ترحيلهــم .مــا
إن أنهــوا هجومهــم علــى الالجئيــن راحــوا
يجــردون الطبقــة العاملــة الفرنســية مــن
منجزاتهــا التاريخيــة مثــل يــوم العمــل المؤلــف
مــن  35ســاعة أســبوعياً.
يســير ترمــب اليــوم علــى منــوال اإلتحــاد
األوروبــي الــذي يعاتبــه بتهكــم ،فــي حيــن أنــه

يحتجــز الالجئيــن وراء األســاك الشــائكة كمــا
فــي عهــد النازييــن.
كفــى! نطالــب بفتــح الحــدود! وبمنــح جميــع
الالجئيــن أوراقــا ً وحقوقــا ً كاملــة للحصــول
علــى الجنســية! والحصــول علــى ســكن
وعمــل مناســبين ورواتــب تعــادل رواتــب
العامليــن األوروبييــن ،يغطــي تكاليــف
معيشــتهم !
عزلــوا
لقــد ســاءت أحــوال لالجئيــن عندمــا ُ
عــن الطبقــة العاملــة األوروبيــة ،كمــا ســاءت
أحوااللعامليــن األوروبييــن أيضــاً .يجــب
علــى جميــع النقابــات والمنظمــات العماليــة
أن تضــم الالجئيــن وتقبلهــم كأعضــاء شــرف
لديهــا! ضــد رهــاب اإلســام  ...طبقــة عاملــة
مضطهــدة واحــدة! عــدو واحــد ،القــوى
اإلمبرياليــة!

كارلوس منزر
مساهمة منه لجريدة حقيقة المقهورين

 24يناير 2017

والغرض من االشتباكات بني كتائب الجيش السوري الحر والفتح الشام
(سباق جبهة النرصة) يف إدلب
بــدأوا اشــتبكات قويــة يف محافظــة إدلــب بــن الفصائــل
مــن الجيــش الحــر و جبهــة النــرة مــن أجــل الســيطرة
عــى األرض.
تجمــع مــع ممثــي مــن بشــار وبوتــن وأردوغــان يف
كازاخســتان ،الجــراالت مــن الجيــش الســوري الحــر
تأخــذ جهــدا كبــرا ليكــون  -جنبــا إىل جنــب مــع
الجـراالت الفاشــية األســد  -التحــول التــي تفرضهــا ســام
املقابــر للشــعب الســوري .ويســعى رجــال االعــال مــن
النــرة لدخــول نفســها .والنتيجــة هــي حــرب بــن
األشــقاء مــن القــوات التــي تواجــه بشــار القاتــل .هــذه
هــي مأســاة للثــورة الســورية ،أي مــا يعــادل أو مــا هــو
أســوأ مــن ضخامــة ســقوط حلــب.
إذا أصبــح مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن للحفــاظ عــى
أعاملهــا ،والجـراالت الربجوازيــة الجيــش الحــر و النــرة
أفرجــت عــن حلــب مــن قــوات النظــام .واآلن ،لتبــادل
أدت فتــات املؤمتــر اســتانا اىل املواجهــة القاســية وأخــوة
بــن قــوات الثــوار.
العــال واملظلومــن مــن إدلــب ،التــي أدت إىل هزميــة
مدويــة بشــار يف خــان تومــان تنزيــل عــى الشــوارع مــن
املدينــة واملناطــق يف البــكاء الســاح لهزميــة بشــار يف
دمشــق وارجــاع يف حلــب!
يف ســاح! اختفــى عندمــا كــر الحصــار عــن حلــب.
واآلن اســتخدام للخــاف أولئــك فتــات اللتــي ســقوط
مــن املائــدة املؤمتــر كازاخســتان...
خلــص! الجــرال الليونــر اللــدي يدفــاع عــن عملــك
ارحــل مــن املقاومــة!
الثــورة إىل الشــعب ...الملظلومــن الذيــن لقــوا حتفهــم
لهــا ،مــن أجــل الخبــز والحريــة!
لللجــان تنســيقية مــن للعــال والالجئــن
والثــوار!
الج ـراالت يف الجيــش الســوري الحــر التــي
كانــت كازاخســتان لتســليم الثــورة لبشــار
الكلــب ،بوتــن وأردوغــان!

ارحــل مــن ســوريا النيتــو وتركيــا وروســيا وحكومــة
مجرمــي الحــرب األســد!
كل االقتصاد واملوارد الالزمة لكسب الحرب!
يجــب وضــع جميــع اإلنتــاج والبنــوك تحــت ســيطرة
العــال ملكافحــة الجــوع ،مــن الصعــب فصــل الشــتاء
ولتســليح الجامهــر واســتئناف املضــاد الثــوري!
العدو يف دمشق!
خطــة يانــي واضحــة :إذا قتــل الجميــع ضــد الجميــع،
وذلــك بعــد حصولهــم عــى كل يشء!
لذلــك بحــث إبــادة الثــورات مــن تونــس إىل دمشــق،
وضعــت مــن أجلهــا منــذ عــام  .2011والقــوى تســعى
إىل إعــادة تشــكيل األجهــزة الرقابيــة التــي قــد خرجــوا
مــن نضــال الجامهــر يف الــرق األوســط للــرب ،والتــي
وضعــت موضــع تســاؤل قــوة امربياليــة يف املنطقــة .هــذا
هــو الرشيــرة «خطــة ســام» الواليــات املتحــدة وروســيا
وتركيــا.
فقــط يف ســوريا الثوريــة مــن العــال والفالحــن قــد
ردع الهمجيــة تعميــق ،االنتصــار ضــد الكلــب بشــار يف
حلــب ودمشــق.
الحجــاب ويعمــل تعــد تظهــر القتلــة الذيــن ذبحــوا
الشــعب الســوري ،ولكــن أيضــا كشــف أولئــك الذيــن
قدمــوا دمــاء الشــهداء مــن داخــل الثــورة.

االشرتاكيون الثوريون السوري يدعو إىل:
 -1ذهبــت جميــع الجــراالت مــن الفصائــل الجيــش
الســوري الحــر إىل كازاخســتان لتكــون مجهولــة وتســليحا
مــن الخيانــة العظمــى ضــد الثــورة الســورية وشــهدائها.
 -2وقــف جميــع األعــال العدائيــة بــن جميــع الفصائــل
التــي تواجــه الكلــب بشــار
 -3تركيــز جميــع األســلحة واالقتصــاد الســوري لتنــاول
الطعــام والرتفيــه لجميــع النــاس تحــت ســيطرة املجلــس
الوطنــي الســوري ينتخــب باالقــراع املبــارش الشــعب
والالجئــن والثــوار
 -4خــارج مــن ســوريا تركيــا والنيتــو وروســيا والواليــات
املتحــدة واملرتزقــة مــن إي ـران!
 -5كل التضامن مع سوريا الثورية.
مــن القاتــل واإلبــادة الجامعيــة بشــار  ...وجـراالت مــن
الجيــش الســوري الحــر و آل النــرة الــذي ألقــى الثــورة
السورية!
الثورة هي املظلومني ،هو أدناه .للعودة إىل يديك!
ال للمتمردين يطلق النار عىل أخيه ،أبدا!
األسلحة هي لهزمية األسد!

أبو معاذ

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

مؤمتــر وطنــي مــن  1لــكل  10000شــخص
مــن مخيــات الالجئــن ،وامليليشــيات
والعــال والفالحــن الفقــراء!
الجمعيــة الوطنيــة ملقاومــة الســورية
لتنســيق الحــرب وهزميــة اإلبــادة الجامعيــة
األســد!

متثيل االشتباكات بني الجيش السوري الحر وجبهة النرصة يف ادلب
حقيقة المقهورين
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سوريا

سقطت حلب عاصمة المقاومة
    و قامت قوات اإلبادة التابعة للكلب بشار وبوتني
بذبح شعب حلب بال رحمة.
    وسلم جرناالت الجيش السوري الحر وجبهة النرصة
املدينة علناً.
    وتركت الواليات املتحدة املنطقة واملجال الجوي
السوري مفتوحاً ليقوم األسد وبوتني وصواريخهام
وقنابلهام وبراميلهام املتفجرة بتدمري املدن السورية
وحلب بشكل خاص.
      وقام اليسار اإلصالحي بعزل الجامهري السورية
عن الطبقة العاملة العاملية .وكانت رصخته «إن العدو
هو داعش» يف حني أن األسد وقوات املرتزقة التابعة له
وبقيادة بوتني وأوباما سحقت ثورة العامل والفالحني
البطولية التي انطلقت يف .2012/2011

اإلخالء من حلب

حلب مل تستسلم ،حلب سلمت تسليامً!
بدا واضحاً يف هزمية حلب الكذب والنذالة بأن حرباً بني الواليات املتحدة و روسيا تدور يف سوريا.
فعندمــا انتهيــا مــن القضــاء عــى آخــر مضطهـ ٍـد يف حلــب أو إبعــاده  ،أعلــن إردوغــان وبوتــن بأوامــر مــن أوبامــا عــن عقــد اجتــاع كازاخســتان
لضــان «وقــف إطــاق النــار» و «االنتقــال الدميقراطــي» يف ســوريا

بعد املحرقة يتفق الجميع اآلن عىل فرض «سالم املقابار»

يسقط امليثاق بني أمريكا وروسيا وتركيا!

إن قــوات مرتزقــة بشــار و حلفائــه بوتــن وحــزب اللــه
وآيــات اللــه اإليرانيــن دمــروا حلبنــا املتمــردة .قصفــوا
جميــع املنــازل واملشــايف ومحطــات امليــاه والكهربــاء بعــد
أشــهر مــن حصارنــا ،وذلــك بالرباميــل املتفجــرة والقنابــل
العنقوديــة وغــاز الكلــور والصواريــخ ،ويف النهايــة دمــروا
جميــع األبنيــة والبيــوت التــي كنــا نعيــش فيهــا وذبحــوا
النســاء واألطفــال وكل مــن عــروا عليهــم مــن الرجــال
وأجربونــا عــى مغــادرة منازلنــا وبعــد ذلــك دخلــوا
ونهبوهــا.
وإىل هــذه القــوى الفاشــية ،تركــت الواليــات املتحــدة
األجــواء لــي تدمــر ماتشــاء بــدون عقاب  .لقــد قامــت
الواليــات املتحــدة بتنســيق ســائر الهجــات والغــزوات
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بينهــا ،وحتــى أوبامــا خــرج ليحيــي بوتــن حــن بــدأ
بقصــف ســوريا منــذ حــوايل الســنة ونصــف الســنة.
وقــال بأنَّــه يســاعد الشــعب الســوري ولكنــه يف الواقــع
مل يســاعد إال األســد وبوتــن لــي ينجــزا معــاً اإلبــادة
الجامعيــة ألنهــا كانــا يقومــان بالعمــل القــذر املنــوط
بهــا.
إننــا نحــن املضطهديــن واملتمرديــن يف حلــب النستســلم
ولدينــا روح القتــال والســاح.
لقــد ســقطت حلــب ألنهــا ُس ـلِّ َمت تســليامً إىل ضبــاط
بشــارَ .ســلَّمها رجــال األعــال الســنة الربجوازيــون
الذيــن يقــودون الجيــش الســوري الحــر والنــرة بأوامــر

مــن تركيــا.
فحلــب املحــارصة واألســد عــى أبوابهــا قــا َم ضبــاط
الجيــش الحــر يدعــون إىل الذهــاب مــع الجيــش الــريك
إىل خــارج حلــب ،إىل الشــال ،إىل البــاب ،حيــث كانــت
تُ َث َُّــل مرسحيــ ٌة صامتــة هــي (الحــرب ضــ َّد داعــش) يف
حملــ ٍة ت َُســ َّمى «در ُع الفــرات».
فعــى الرغــم مــن إراد ِة اآلالف امل ُ َؤلَّفــة مــن املقاتلــن
الســوريني ،وضـ َّد إرادتهــم التــي تهــدف إىل هزميــة بشــار
ودحــره مــن تلــك الجبهــة َوضعتهــم مبــارش ًة تحــت
إمــرة أردوغــان الــذي مل يكــن يرغــب يف دحــر بشــار أو
مســاعدة الشــعب الســوري أبــدا ً .إ َّن أولئــك الج ـراالت

وطبقــة الضبــاط املأجوريــن والخاضعــن يف اســطنبول ســقطوا يف تلــك املواجهــات.
كل ســاحهم وعنارصهــم وعتادهــم مــن
وقطــر َســحبوا َّ
حلــب .وهــم الذيــن سـلَّمونا مــن داخــل املدينــة نفســها .انســحب جـراالت جبهــة النــرة إىل إدلــب  .قالــوا إنهــم
َ
وقالــوا إ َّن مــن ال يتبعهــم يبقــى بــا يشء .رأينــا كثـرا ً ِمـن إن فعلــوا ذلــك فــإن طائـرات بشــار والطائـرات الروســية
َ
اإلخــوة الذيــن شــاركناهم يف املعركــة يتميــزون غضبــاً ،ســيتوقفون عــن القصــف .ولكــن الــيء الوحيــد الــذي
ذلــك إ َّن أولئــك املقاتلــن يف الجيــش الحــر كانــوا ينشــدون كانــوا يريدونــه هــو أخــذ أســلحتهم بينــا كانــت مرتزقــة
كــا ننشــد انتصــار ثورتنــا ضــد بشــار وقدمــوا حياتهــم بشــار وبوتــن وخامنئــي و نــر اللــه تتقــدم أكــر فأكــر.
لذلــك .كان هنــاك مقاتلــن مــن الجيــش الحــر ضحيَّــة عندمــا متكنــت هــذه القــوات املرتزقــة مــن اخــراق
لألكاذيــب واالبتـزاز ممــن ذهبــوا يف اللحظــات األوىل مــع املنطقــة املحــارصة فــإن الشــعور الــذي انتابنــا نحــن الذين
أولئــك الجـراالت ولكنهــم بعــد أيــام قليلــة أدركــوا أنهــم كنــا نواجــه بشــار ســواء مــن الجيــش الحــر أو مــن النــرة
خدعــوا وعــادوا إىل حلــب.
أو مــن ميليشــيات مســتقلة أو مــن النــاس الثائريــن هــو
ولذلــك فــإ َّن الربجوازيــة الســنية تركــت حفنــة مــن الخــروج مــن تحــت الدمــار للقتــال والســر كلنــا جميع ـاً
َّ
جرناالتهــا الحتــواء الذيــن رفضــوا التخــي عــن املعركــة أو مــن كل املناطــق املتمــردة ملنــع ســقوط حلــب .لذلــك
الذيــن اســتعادوا حلــب .أولئــك الجـراالت ظلــوا كذئــاب أعلــن جـراالت الجيــش الحــر والنــرة رســمياً بحـرا ً وبـرا ً
يلبســو َن لبــوس الحمــان كانــوا يقومــو َن بــإدارة صفقــة ومســتعينني بوثائــق موقعــة مــزورة أنهــم سيشــكلون
َ
االنتقــال مــع جــراالت األســد يف حــن كان أردوغــان جيــش حلــب املوحــد «للدفــاع عنــا» .ولكــن كل ذلــك
وبوتــن واألمريــكان ينظمــون الســقوط النهــايئ لحلــب كان عبــارة عــن كذبــة كبــرة بغيــة االنتهــاء مــن تســليم
ومــن ثــم تســليمها .كان ممثلــوا الربجوازيــة الســنية املدينــة وليلتحقــوا هــم بالفريــق اآلخــر الــذي ينتمــون
َّ
َّ
ُهــم الذيــن انتقلــوا يف اللحظــة األخــرة إىل فــرق إليــه أصــاً .إن توحيــد «جيــش حلــب الواحــد» الــذي
أولئــك أعلــن عنــه رســمياً جــراالت الربجوازيــة الســنية هــو
َ
ثورة  2013/2011للســيطرة عــى الجامهــر،
الذيــن ســلَّموا اآلن يــدا ً بيــد مفتــاح معســكر العتــاد توحيــد ضبــاط الجيــش الحــر -تحــت أوامــر تركيــا -و
َ
والســاح الــذي تـم الحصــول عليــه بتحطيــم جيــش األســد ضبــاط األســد.
َّ
واآلن مــع األســف الشــديد فــإ َّن جــراالت الربجوازيــة إن هــذا التنديــد ال نطلقــه نحــن فقــط وإمنــا يســمع عنــه
الســنية قــد انتقلــوا إىل الجامعــة أو األصــح عــادوا إىل و يناقــش يف الخيــم التــي جمدهــا الشــتاء يف مخيــات
حيــث كانــوا دامئـاً  ،إىل تلــك الطبقــة مــن الضبــاط أعــداء الالجئــن .حتــى أن أبــو عبــدو الــذي عــن قائــدا ً لجيــش
الثــورة يف الجيــش الســوري.
حلــب املوحــد خــال األربعــة عــر يوم ـاً األخــرة مــن
ذلــك كان دور تركيــا و قطــر وأيضــاً بقيــادة الواليــات املقاومــة يف أحيــاء حلــب املتمــردة قــد اعــرف بذلــك.
املتحــدة :يتظاهــرون بأنهــم يدعمــون املقاومــة إخضــاع وذكــر أن «مؤامــرة دوليــة» أســقطت حلــب .مــاذا كانــت
مقاتليهــا لتســليمها فيــا بعــد مــن الداخــل والوصــول إىل هــذه «املؤامــرة الدوليــة»؟ أن تركيــا و قطــر ســحبت
اتفــاق مخــزي مــع األســد وجيوشــه املرتزقــة .إن أســوأ جميــع عنارصهــا مــن حلــب ونقلتهــم بعيــدا ً مــا ســمح
توقعاتنــا وإنذاراتنــا املوجهــة إىل جميــع رفاقنــا املقاتلــن بســقوط حلــب.

يجب قول الحقيقة  :حلب ذبحت عىل أيدي
األسد وبوتني معاً ،وسلَّمها من الداخل تركيا
وجرناالت الجيش الحر الفاسدون والنرصة.
إن كث ـراً مــن دمــاء األبطــال املقاتلــن روت أرض ســوريا
الثوريــة .ال ميكــن الصمــت و الســكوت عــن أن رجــال
أعــال البورجوازيــة الســنية ،مبســاعدة رجــال كهنوتهــم
 ،ورجــال ميلكــون املاليــن ويلبســون لبــوس «املعارضــة»
كانوا يخافــون جــداً مــن جامهــر العــال والفالحــن
املســلحني أكــر مــن خوفهــم مــن ج ـراالت بشــار وهــم
كــا كانــوا ومازالــوا يحافظــون حتــى اآلن يف خضــم
الحــرب األهليــة عــى عالقــات تجاريــة ضخمــة وخفيــة
ٌ
ومثــال عــى ذلــك هــو أنهــم يتحكمــون مبيــاه
معهم.
دمشــق مــن الغوطــة ،وتصديــر البــرول و البضائــع مــن
املناطــق املتمــردة إىل تركيــا ،وتنقــل الــدوالرات بواســطة
الصيارفــة إىل املــرف املركــزي حيــث يرســل األســد
الل ـرات الســورية إليهــم لتنفيــذ الصفقــات التجاريــة يف
الســوق الداخــي الســوري.
إنَّ الج ـراالت أصحــاب املاليــن الذيــن يلبســون لبــوس
«املعارضــن» لديهــم عالقــات مشــركة مــع بشــار مــن
خــال الصفقــات التجاريــة التــي يعقدانهــا معــاً أكــر
مــن عالقاتهــم بالجامهــر الســورية وبالنضــال مــن أجــل
الحرية .وهــم ليــس لهــم وطــن وال رايــة ،وإمنــا صفقاتهــم
التــي يدافعــون عنهــا.

إ َّن مــا يَجم ـ ُع املضطهديــن مع ـاً كائنــة مــا كانــت الجهــة
التــي ينتمــون إليهــا هــو الخــوف مــن أن يرونــا نحــن
العــال و الفالحــن الجائعــن ،مســلحني ،ويف كثــر
مــن الحــاالت نحتــل مــع أرسنــا البيــوت التــي تركتهــا
واملســتغَلني يف ســورية قــد تحققت  عــى نحــو مفجــع.
ليــس هــذا بجديــد .منــذ أســابيع وســكان حلــب األوليغارشــيا ورجــال األعــال ،حــن هربــوا مــن الثــورة.
و بينــا كان أحـرار الشــام هــم أيضـاً ينصاعــون وراء تركيــا واملتحدثــن باســمهم يقولــون لنــا ،وقــد كان بامكاننــا ال يعيــش أحــد منهــم يف أحيائهــا التــي د َّمرتهــا قنابــل
يف عمليتهــا «درع الفــرات» ويرفضــون أن يكونــوا طرفــاً التأكــد مــن ذلــك« ،ال تصدقــوا شــيئاً مــا يقولــه الجيــش األســد وال أحــد منهــم يعيــش اليــوم يف مخيــات
يف املعركــة مــن أجــل كــر حصــار حلــب يف وقــت كانــت الحــر فــكل مــا يقولــون عــن كفاحهــم هــو كــذب» .الالجئــن يف خيــام بعضهــا بهــا ثلــوج الشــتاء البــاردة .يف
قــوات بشــار عــى األبــواب ،فــإن جبهــة النــرة (املســاة
اليــوم جبهــة فتــح الشــام) مل تغــادر الجبهــة يف حلــب.
ويف اللحظــة التــي كان ج ـراالت الجيــش الحــر يغــادرون
املدينــة فضحوهــم .وبهــذه الطريقــة فقــد حصلــوا عــى
النفــوذ العظيــم بــن مقاتــي حلــب .قاتــل الكثــر مــن
إخواننــا الصادقــن الثوريــن تحــت راياتهــم ألنهــم كانــوا
ينظــرون إليهــم عــى أنهــم املنظمــة التــي كانــت يف خــط
املواجهــة ضــد بشــار يف حلــب.
ولكــن فيــا بعــد رأينــا أبــا محمــد الجــوالين (قائــد جبهــة
النــرة) و مجلســه مجتمعــن يف «قاعــة العمليــات» يعلن
عــن «الخطــة لتحريــر كامــل حلــب» .مــن هنــا اســتخدموا
نفوذهــم ليقولــوا إنهــم سيمســكون بزمــام األمــور .بعــد
أيــام بقليــل رصحــوا «أن فــك الحصــار غــر ممكــن» ،يف
حــن كان أفضــل مقاتلينــا يواصلــون الذهــاب إىل الجبهــة
ليقاتلــوا مــن أجــل «تحريــر كامــل حلــب « وقــد تركــوا
مــن قبــل جـراالت جبهــة النــرة هــذه املــرة يواجهــوان
مصريهــم لوحدهــم وبــدون ســاح تحــت رحمــة قــوات
بشــار والقــوات الروســية .العديــد مــن أفضــل مقاتلينــا
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خيامنــا نتقاســم القليــل مــن الطعــام الــذي نتمكــن مــن
الحصــول عليــه.
إنَّهــم يخافــون ألنهــم يعرفــون أننــا إذا مــا امتلكنــا
الســاح الســتولينا عــى الخبــز .ولذلــك فإنهــم عزلــوا
اللجــان التنســيقية و حلُّوهــا ،واملنظــات ذات الســلطات
املزدوجــة للشــعب والجنــود الواســعة  ،وفرضــوا بالســاح
وباملــال الســيطرة عــى جيــش أحزابهــم.
إنهــم يتآمــرون منــذ ســنوات يف مؤمتـرات جنيــف ،وهــم
يبحثــون عــن نتيجــة حاســمة تكــون فيهــا ســورية ذبيحــة
وثــور ًة نازفــ ًة واتفــاق يتقاســمون مبوجبــه مــع القــوى
االمربياليــة والــركاء االقليميــن ،الغنيمــة ،أي ســورية
املســتع َم َرة.
هــذا هــو اتفــاق جنيــف بــن بوتــن وأوبامــا واألســد
و تركيــا ورشكائهــا مــن الســعودية  ،اتفــاق لســحق
ثــورة املضطهديــن مــن الخــارج .و مبســاعدة جــراالت
البورجوازيــة «املعارضــن» وتســليمها مــن الداخــل ،هــذا
مــا فعلــوه يف حلــب ،كــا فعلــوه مــن قبــل يف درعــا
وحمــص و داريــا ،ومعظــم املــدن املتمــ ِّردة الســورية
التــي اســتطعنا أن نســتويل عليهــا يف الســنوات األوىل
للثــورة.
واآلن فــإ َّن جــراالت األســد والجيــش الحــر وجبهــة
النــرة يناقشــون وقف ـاً إلطــاق النــار ،يتلــوه محادثــات
يف مؤمتــر كازخســتان ،بدعــوة مــن روســيا و تركيــا ،لقــد
عانــت الثــورة مــن رضب ـ ٍة ُمميت ـ ٍة بســقوط حلــب ،آخــر
معاقــل الثــوار .واآلن يناقشــون «ســامهم» يف مؤمتــر
كازخســتان بــن الواليــات املتحــدة وســفاحيها يف روســيا
البيضــاء وتركيــا ،وغريهــا مــن قــوى امربياليــة يتقاســمون
صفقــات ســوريا النازفــة دمـاً .لقــد بــدأ االنتقــال  ،وهــم
يناقشــون مــا تَبَقــى لــكل منهــم.
ســورية ستقســم ،وهــم ســيحاولون ذبحنــا واســتعبادنا يف
معســكرات اعتقــال ،هــذا هــو ســامهم :ســام املقابــر.
إن املضطهديــن وبطانتهــم مــن الربجوازيــن تجــار النفــط
أصحــاب أردوغــان ،وأنــذال موســكو يفركــون أيديهــم
لبنــاء أنبــوب النفــط تِركيــش ســريم الــذي ســيمر مــن
ســيبرييا وهــو يحمــل نفــط ســورية والعــراق وإيــران
متوجهــاً إىل تركيــا ومــن هنــاك إىل البحــر األبيــض
املتوســط وأوروبا .وأثنــاء ذلــك  ،نحــن املاليــن املبعديــن
يف معســكر االعتقــاالت  ...عبيــد  ...نتعــرض لثلــج الشــتاء
وبــرده أو حــر الصيــف الشــديد.
نحــن الذيــن نقاتــل و نفقــد حياتنــا يف هــذه الثــورة
البطلــة ال نقبــل االجتامعــات وال املعاهــدات التــي تجــري
وراء ظهــر الشــعب وال ســام املقابــر ســام أوباما-بوتــن-
إردوغان!
الثــورة صنعناهــا نحــن الفقــراء واملضطهــدون وقــد
ســلموها وســحقوها الطغــاة!
الثــورة مل تنتــه هنــا ...إنهــا بدايــة مقاومــة العــال
والفالحــن .األســلحة ال تُســلّم!
النضــال هــو مــن أجــل الخبــز والحــل هــو نــزع ملكيــة
املرصفيــن وأســياد الحــرب و السياســيني والتجــار وكل
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حلب دمرت جراء قصف بشار وبوتني
أوالئــك الذيــن يف األعــوام الخمــس األخــرة مــن البــؤس
اغتنــوا عــى حســاب عــرق جبيننــا ودمنا  .هنا يوجــد
املــال واألرصــدة لتمويــل الثــورة والجامهــر املضطهــدة
واملناضلــة! وإال فــإن إردوغــان وبرجوازيــات قطــر
والعربيــة الســعودية ســتلجأ بـــ «مســاعدتها» إىل االبتـزاز
لتفــرض سياســتها املتمثلــة بتســليم الثــورة وتقســيم
األعــال مــع عصابــات األســد وبوتــن.
إن الســلطة الوحيــدة التــي نعــرف بهــا هــي ســلطة
لجــان التنســيق والتنظيــم الــذايت لألغلبيــة العظمــى مــن
الشــعب املظلــوم الــذي ال يســمح مبثــل هــذه الخيانــة
لثورتــه .مــن أراد أن يســاهم وأن يكــون متضامن ـاً مــع
الثــورة الســورية فليقــدم مــا يريــد إىل لجــان التنســيق
يف كل مدينــة وضيعــة و محافظــة متمــردة .يجــب أن
تكــون اللجــان مــن تنســق وتركــز فــرق املقاتلــن ضــد
األســد .هذا هــو الضــان الوحيد لِمنــع انقســام قــوات
أي
الثــوار أكــر مــن ذلــك وأال يحــاول أحــد اســتخدام َّ
ُمقَاتــلٍ ليس ـلِّ َم ثورتنــا و شــعبنا.
يجــب أن تكــون الخطــوة األوىل  :الجـرال الــذي يذهــب
تــم طــرده مــن
إىل مؤمتــر كازخســتان هــو جــرال َّ
املقاومــة ! .إنهــم يأتــون ليفرضــوا علينــا ســامهم  ،ســام
املقابــر .فهــم ال ميثلوننــا !
محاكــم العــال  ،الجنــود املرابطــون والفالحــون الفقـراء
ليحاكمــوا ويعاقبــوا كل الجــراالت الربجوازيــن الذيــن
ســلموا حلــب !
رجــال الديــن السـ َّنة املعنيــون لهــذه الربجوازيَّــة الخائنــة
يســتغلون نوايانــا الحســنة ومعتقداتنــا و تقاليدنــا
الثقافيــة ليــرروا االستســام .يف ســوريا ثــور ٌة ونحــن
الفقـراء و املــردون مــن ال منلــك شــيئاً وال حتــى لـراء
الخبــز نحــن صنعنــا الثــورة  ،ال نستســلم ولــن نستســلم
وســنبقى نقــاوم ضــد أولئــك الذيــن ميلــؤون جيوبهــم
بالــدوالرات ويرسقــون بيوتنــا وممتلكاتنــا كغنائــم حــرب.
اخرجوا أيها الخونة من سلمتم الثورة!
الثــورة الســورية مل تُهــزم .مــا زال واحــد منــا عــى قيــد
الحيــاة فالثــورة لــن متــوت أبــداً.

من مجموعة سفيان الليث نرصح:
 .1لقــد ُســلّمت حلــب مــن قبــل الربجوازيــة الســنية
بــكل أطيافها علامنيــة ودينيــة يف اتفــاق مخــزي مــع
األســد وروســيا وتركيــا .لقــد أخفــوا مئــات الدبابــات
وآالف الصواريــخ وقطــع مــن ســاح املدفعيــة التــي
ســلمت اآلن إىل جيــش مرتزقــة األســد .وكــا نــدد شــعب
حلــب فقــد باعــوا صواريــخ أرض – جــو واملتشــعرات
الحراريــة التــي كنــا نحتاجهــا الســقاط الطائـرات ،أخفــوا
دوالراتهــم يف جيوبهــم وغــادروا وتركونــا تحــت رحمــة
القصــف الجــوي .وكانــوا يقومــون بــكل ذلــك وهــم
ينســحبون إىل إدلــب والبــاب تحــت القيــادة الرتكيــة.
 .2جــراالت األســد والجيــش الســوري الحــر وجبهــة
النــرة يعرفــون بعضهــم .كلهــم رجــال أعــال و لديهــم
العديــد مــن العوامــل املشــركة .من حواجــز التفتيــش
كرســوا أنفســهم لالتجــار وعقــد الصفقــات بينــا كنــا
نحــن نقاتــل ومنــوت مــن أجــل الخبــز والحريــة .لذلــك
فــإن الثــورة لــن تنتــر إال إذا ترأســناها نحــن العــال
والفالحــن والجنــود البســطاء مــن كنــا حقــاً نقاتــل
الســقاط بشــار ومل نســع وال نســعى إىل التفــاوض
معه .نحن   نقاتــل دون كلــل مــن أجــل لجــان التنســيق
التــي تعمــل بدميقراطيــة مبــارشة ولهــذا الســبب أرادت
أحــزاب جيــوش الجــراالت الربجوازيــة أن تفككهــا.
 .3إخوتنــا مــن الشــعب الكــردي املضطهــد ســلموا مــن
قبــل حــزب العــال الكردســتاين ووحــدات حاميــة
الشــعب ،تحــت مراقبــة اليانكيــز ،إىل اتفــاق مــع األســد
ضــد الثورة  وهكــذا فقــد اســتُخدموا لزعزعــة الجبهــة
العســكرية ضــد بشــار .واآلن هــم منبــوذون يف اتفاقيــات
تركيا-روســيا واألســد حيــث ال يســمح لهــم وال حتــى
باملشــاركة يف مؤمتــرات كازاخســتان .أخــذ إردوغــان
البــاب وحــارص كانتونــات األكــراد يف الشــال ،يف حــن
ع ّمــق الهجــوم عــى الشــعب الكــردي يف تركيــا ،وآيــات
اللــه اإليرانييــون يصوبــون بالبندقيــة عــى رقبتهــم
ليسيطروا عليهم   .
 .4بينــا كان اليســار اإلصالحــي يســلم الثــورة الســورية

إىل ســيافيها .بعضهــم أيــدوا مجرمــي الحــرب بشــار
وبوتــن َعلَنـاً  ،والبعــض اآلخــر فعلــوا ذلــك بطريقــة غــر
مبــارشة وذلــك بدعمهــم لحزب العــال الكردســتاين
ووحــدات حاميــة الشــعب وقليلــون أيــدوا الربجوازيــة
الســنية والجـراالت الخونــة مــن الجيــش الســوري الحــر.
ولكــن الجميــع جمعهــم نــداء واحــد «العــدو هــو
داعــش»« ...العــدو هــو داعــش» ،رددوا العبــارة ودقــوا
جــرس الخطــر يف كل أنحــاء العــامل وبهــذه الطريقــة
فكــوا قيــود أيــادي األســد وروســيا والواليــات املتحــدة
األمريكيــة ليذبحــوا ثورتنــا و يســحقوها.
انضمــوا إىل صــدى دعايــة اإلســاموفوبيا اإلمربياليــة
إلخفــاء مذبحــة بشــار وبهــذه الطريقــة عزلونــا مــن
طبقــة العــال العامليــة بينــا كانــت اإلمربياليــة ترســل
إلينــا عمالءهــا املناهضــن للثــورة .صورونــا نحــن الذيــن
كنــا نناضــل مــن أجــل البقــاء عــى أننــا «إرهابيــون
وجهاديــون متدينــون».
الهزميــة التــي أصبنــا بهــا مل تكــن بســبب قــوة األســد
ومرتزقتــه الذيــن مل يصمــدوا لهجــوم ثــوري جامهــري
واحــدُ .هزمــت مؤقتــاً ألنهــا عزلــت عــن تضامــن
امل ُســتَغَلني وتأييدهــم مــن قبــل يســار خائــن خــادم
وال ســريت ،جــزاري الجمهوريــة الفرنســية الخامســة
االمربياليــن و آل بوربــون إســبانيا الذيــن كانــوا يقدمــون
اإلمــدادات والوقــود للبحريــة والطائــرات الروســية.
اليســار القــذر يف حكومــة اليونــان زج العديــد ممــن يف
صفوفنــا يف معســكرات االعتقــال يف ذلــك البلــد .يف حــن
تــرك الجميــع اآلالف مــن أبنائنــا ونســائنا يهلكــون يف
البحــر املتوســط.
مل يحــرك الحــزب اليســاري اإلســباين «بودميــوس» ســاكناُ
كامأنــه مل يســتنكر امــداد البحريــة الروســية مــن عــى
شــواطئ إســبانيا التــي أتــت فيــا بعــد لتمــأ بيوتنــا
بالصواريــخ والقنابــل املتفجــرة .أولئــك هــم الســاخرون
الذيــن كانــوا ينــددون بحــرب عامليــة ثالثــة بــن الواليــات
املتحــدة وروســيا يف ســورية ،يف حــن كانــت قــوات بوتــن
املرتزقــة املناهضــة للثــورة تحصــل عــى اإلمــدادات مــن
القواعــد العســكرية لحلــف الشــال األطلــي.
آخــرون مثــل جامعــة كاســرو حاليــاً أو شــافيز أمــس

زاروا إيــران أو أرســلوا ضباطــاً وعقــداء ليســاهموا مــع
جيــوش األســد املرتزقــة  ...وكل ذلــك باســم اليســار
والطبقــة العاملــة.
ثــم ميزقــون ثيــاب «التأخــر الســيايس والدينــي» لرفاقنــا.
املســؤولون الحقيقيــون عــن هــذا التأخــر هــم هــؤالء
الخونــة الفاســدون املدفوعــون مــن قبــل الرأســال
للمحافظــة عــى صفقاتهــم يف كل العــامل.
 .5النــر كان رضوري ـاً وممكن ـاً جداً .وقــد برهنــا عــى
ذلك م ـرارا ً وتك ـرارا ً كــا أُثبــت أننــا لكنــا انترصنــا لــوال
القيــادات الخائنــة.
يف  2012/2011مع التعبئــة يف كل املــدن صدعنــا
جيــش بشار .بســطنا ســيطرتنا عىل  %80مــن ســورية
وبقــي الكلــب بشــار محصــورا ً يف مســاحة صغــرة يف
دمشــق .حتــى إننــا وصلنــا إىل أبــواب القــر الرئــايس.
لكــن الجيــش الســوري الحــر بــذل قصــارى جهــده لصــد
هجومنــا والســيطرة عليــه و جعلنــا نرتاجــع بحجــة
«انســحاب تكتيــي».
يف  2013حررنــا محافظــة بأكملهــا كالرقــة يف غضــون
يومــن .وبعــد ذلــك بقليــل يف العــام نفســه بدأ  التمــرد
يف دمشق .أرســلت اإلمربياليــة خادميهــا مــن الربجوازيــة
الشــيعية يف إي ـران ولبنــان لدعــم بشــار لــي ال يســقط
 ،بينــا كان الجيــش الســوري الحــر يعــزل املعــارك التــي
كانــت ت ُخــاض يف دمشــق والقصــر .ثــم أتــت جبهــة
النــرة لتعــزز ســيطرة الربجوازيــة الســنية يف املناطــق
املحــررة وتعــزز داعــش الركــن الخامــس الــذي جــاء
ليســحق الثــورة مــن الداخــل يف الرقــة وديــر الــزور.
يف  2015وصــل إخواننــا الالجئــون إىل أوروبــا وكــروا
جدار الصمــت واالفـراء الــذي فرضــه اليســار اإلصالحــي.
وقــد عــزز ذلــك معركتنــا يف ســورية ومتكنــا من التقــدم
والســيطرة عــى مدينــة إدلب -التــي كانــت بأكملهــا
تحــت ســيطرة بشــار -ومناطق يف حلــب و الالذقيــة و
مل يعــد يقــدر الجيــش الســوري الحــر عــى احتــواء
الجامهــر يف مخيــم الريمــوك لالجئــن الفلســطينيني يف
دمشــق  ،وهو يقاتــل عــى بعــد أمتــار مــن القــر
الرئــايس.

لذلــك أرســل أوبامــا جيــش بوتــن جيــش االبــادة
الجامعيــة املناهــض للثــورة لريتكــب املذابــح بــا شــفقة
يف حــن يف أوروبــا ابتــداء مــن الهجــوم الــذايت الــذي
نفذتــه فرنســا يف  13ترشيــن الثــاين يف باريــس  ،كان
اليســار يــردد كالببغــاوات الدعايــة اإلمربياليــة ونــر
اإلســاموفوبيا يف العــامل ليعزلنــا ويســلمنا لتلــك املذبحة  .
يف األشــهر األوىل من  2016قامــت روســيا والواليــات
املتحــدة مبهزلــة «وقــف إطــاق النــار» لقصــف حلــب
وجميــع املناطــق املتمــردة بغـزارة .كانــت هــذه املجــزرة
عــى درجــة مــن الوحشــية بحيــث قصفــوا مخيــم
الالجئــن يف الرسمــدة مــا أثــار جنوننــا جميعــاً فــا
نســتطيع أن نكــون الجئــن حتــى عــى أراضينــا.
جــاء ردنــا يف أوائــل شــهر أيار  2016مــع انتفاضــة يف
خــان طومــان (الواقعــة يف الضواحــي الجنوبيــة ملدينــة
حلــب) ألننــا رأينــا أنــه بهــذه الطريقــة كان باالمــكان
كــر الحصــار الــذي فــرض مؤخ ـرا ً عــى املدينــة .أمــام
هكــذا انتفاضــة حاولــت جبهــة النــرة احتواءهــا .منــذ
ذلــك الحــن كرســوا أنفســهم لتقســيمنا يف العديــد مــن
املعــارك الصغــرة يف قــرى بعيــدة معزولــة.
لكــن الغضــب كان أشــد .بــدأت الســيطرة عليــه تتحطــم
 .نظمنــا التعبئــة إىل ثكنــات الجيــش الســوري الحــر
لنســتعيد األســلحة التــي كانــوا يخفونهــا عنــا .بدأنــا
نســتويل عــى املعامــل  ،مثــل معمــل العقاد للمنســوجات
يف أورم الكــرى حيــث نظــم العــال أنفســهم  ،طــردوا
املديــر وراحــوا يشــغلون املعمــل تحــت ســيطرتهم .وضع
الجيــش الســوري الحــر نفســه يف خدمــة الربجــوازي
صاحــب املعمــل واســتنكر عمليــة امل ُصــادرة وحتــى أنــه
أعطــى الطــران الــرويس اإلحداثيــات ليقصــف املعمــل
امل ُصــادر.
يف متــوز مــن العــام نفســه حركَنــا العــوز والجــوع
 ،ولنضــع حــدا ً للمجــزرة انتفضنــا يف مدينــة حلــب
بأكملهــا  ،يف األحيــاء املتمــردة كــا يف األحيــاء التــي
كانــت تحــت احتــال بشــار .فرضنــا ســيطرتنا عــى مركــز
املدينــة وأجربنــا قــوات بشــار املرتزقــة عــى الرتاجــع
واســتولينا عــى ثكناتهــم وأبنيــة ســفارات وحتــى أننــا
هددنــا بتملــك أهــم املصــارف .مــرة أخــرى إدارة الجيــش
الســوري الحــر بــدالً مــن أن تضــع ســاحها لدعــم
النــر واملــي قدمـاً بذلــت كل مــا بوســعها لصــد هــذه
العمليــة بحجــة أن «الظــروف غــر مؤاتيــة للمحافظــة
عــى مواقــع» وأنــه يجــب االنســحاب.
ولكــن ذلــك مل يحــد مــن غضبنــا وأملنــا بتحريــر حلــب
لنســتعيد منازلنــا ونطــرد قــوات بشــار املرتزقــة ونتابــع
مســرتنا إىل دمشــق وبعــد أن نهــزم الكلــب سنســر مــع
إخواننــا الفلســطينيني حتــى القــدس.
يف أواخــر الشــهر ذاتــه  ،وكجــزء مــن هجــوم متــوز ،عدنــا
واســتجمعنا قوانــا يف خــان طومــان .مــن هنــاك أطلقنــا
هجوم ـاً مضــادا ً أدى إىل االســتيالء عــى ســاح املدفعيــة
يف راموســة وفكينــا الحصــار عــى حلــب أخـرا ً وذلــك يف
أول أيــام آب.2016
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إدارة برجوازيــة أن نصــل إليــه وهــو أحــد أغنــى أحيــاء
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حلــب املســمى الحميديــة حيــث يســكنون كل أعضــاء
الربجوازيــة العليــا التابعــة لبشــار وللمعارضــة عــى حــد
ســواء .ولكــن عندمــا رأونــا نحــن املضطهديــن نقتحــم
أبنيــة املســت ِغلّني الفخمــة بــدأت تركيــا و قيــادة الجيــش
الســوري الحــر العليــا تهــدد كل مــن كنــا هنــاك لــي ال
نتقــدم  .مل نكــرث بتلــك التهديــدات ودخــل ألــف منــا
قادمــون مــن فــرق الجيــش الســوري الحر وجبهــة النرصة
وفــرق أخــرى مســتقلة إىل ذلــك الحــي .بدأنــا نتوغــل
يف مجموعتــن من  500عنــر  .أرســلت اإلمربياليــة
اليانــي مراكــب قتــال جــوي بــدون طيار وأغــارت عــى
املجموعــة التــي كانــت يف املقدمــة  .مل ينفــع االحتــاء
يف املبــاين ألن الســاح كان ســاحاً ذا تقنيــة عاليــة .تــرك
الهجوم  450عنــرا ً خــارج القتــال مــا أجربنــا عــى
االنســحاب .تبــن مــرة أخــرى أن الطبقــات صاحبــة
األمــاك يف ســورية حتــى يف وســط الحــرب األهليــة وهــي
تتنــازع عــى صفقاتهــا يف ســورية ال ُملَ ْب َن َنــة متأكــدة مــن
أن الــكل يعمــل عــى نــزع ســاح الجامهــر ومنعهــم
مــن إســقاط األســد يف دمشــق  مام يضــع موضــع الشــك
ملكيــة الطغــاة الخاصــة .البعــض مثــل الكلــب بشــار
قامــوا بذلــك عــن طريــق سياســة إبادة الثــورة وآخــرون
بإفســاد نظامهــا مــن الداخــل.
ومثلــه مئــات املحــاوالت الهجوميــة الثوريــة قــام بهــا
عـرات األلــوف مــن مقاتــي الثورة الســورية كــا حصل
يف مقاومةداريا البطلــة التــي دامــت أربعــة أعــوام ،
قتــال أهــل القصــر الحاســم الــذي صمــد خــال ثالثــة
أشــهر فقــط بعــد أن غــادر ج ـراالت الجيــش الســوري
الحــر  ،حمــص امل َنيعــة التــي أطلــق عليهــا جرناالت األســد
الفاشــيون «األفعــوان ذي الســبعة رؤوس» ألن الجامهــر
اســتعادت الســيطرة عليهــا مـرات عديــدة وهنــاك قامئــة
طويلــة مــن األمثلــة األخــرى.
ألــف مــرة ومــرة تــم إفســادها مــن الداخــل  .وعندمــا
مل يكــن ذلــك كافيــاً أرســلوا قــوات داعــش املضــادة
للثــورة لتفــرض نفســها حاملــة ســيفها بيدهــا عــى
املحافظــات الثوريــة يف الرقــة وديــر الــزور ،بعــد أن كانت
قــد حاولــت بالــدم والنــار إخــاد انتفاضــات الجامهــر
الثوريــة يف الفلوجــة واملوصــل ضــد حكومــة الحاميــة
اليانــي يف العــراق .انتهــى املطــاف بداعــش إىل كونــه
جــزءا ً مــن حصــار حلــب املتمــردة وكذلــك وحــدات
حاميــة الشــعب يف حــي الشــيخ مقصــود التــي فتحــت
ممـرا ً لتجــر  ،إىل جانــب جـراالت األســد  ،الجامهــر عىل
االستســام.

وكانــوا هــم الذيــن ســلموا املقاتلــن ،وكان رجــال
الديــن الذيــن احتكــروا معتقــدات الشــعب لتربيــر
تســليم أولئــك املقاتلني .هــم عقــدوا صفقاتهــم فقــط،
يف حــن قــدم مقاتلــون ،مبــن فيهــم مــن كانــوا تحــت
رايــة الجيــش الحــر أو جبهــة النــرة ،حياتهــم مــن
أجــل هزميــة األســد .إن امتــاء جيوبهــم هــو كل مــاكان
يهمهــم .ألنهــم بورجوازيــون .فهــم مل يكونــوا هنــا مــن
أجــل دحــر الجيــش اإلســامي .ومعهــم عقــدت صفقــات
أثنــاء الحــرب .لقــد ملــؤوا جيوبهــم بالــدوالرات واآلن
هــم مســتعجلون للقضــاء عــى ثورتنــا ،التــي مل يرغبــوا
بهــا أبــدا ً.
بــإدارة بورجوازيــة للحــرب األهليــة ال ميكــن االنتصــار
ألن هــذه ثــورة .يكــون االنتصــار بنــزع ملكيــة
الرأســاليني واالســتيالء عــى البيــوت مــن أجــل جميــع
الالجئــن واألرض مــن أجــل الفالحــن والفق ـراء والخبــز
والحريــة مــن أجــل جميــع املُس ـ َت َغل ِّْي ،وتوحيــد نضالنــا
مــع إخواننــا يف جميــع البلــدان األخــرى واألقــوام
املُضطَ َهــدَ ة كاألكــراد.
 .7إ َّن الثــورة الســورية كانــت حلقــة مــن سلســلة واحــدة
مــن ثــورات املغــرب والــرق األوســط .هنا ترتكــز
جميــع القــوى املعاديــة للثــورة لقطــع هــذه السلســلة يف
نقطــة مــا .إ َّن القتــل الجامعــي وتدمــر املــدن ،وخــروج
هــذا العــدد الكبــر مــن الالجئــن ،كان يعــود إىل أنَّهــم
يريــدون هنــا ليــس إخــاد الثــورة يف ســورية وإمنــا يف
املنطقــة كلهــا ومعاقبــة الطبقــة العاملــة العامليــة كلهــا
لــي يــرى الجميــع مــا ســيواجهونه إذا «تجــارسوا» عــى
االنتفــاض ضــد الــدول الربجوازيــة ،ووضعــوا مصالــح
اإلمربياليــة موضــع الشــك.
 .8وباإلتفــاق الــرويس الــريك ،أرســت االمربياليــة
آليــة تحكــم معاديــة للثــورة يف إحــدى املناطــق
األكــر اضطرابــاً وانعدامــاً لالســتقرار يف العــامل ،بعــد
أن تف َّجــرت الثــورات فيهــا ســنة  .2011أصبحت
الصهيونيــة فاقــدة القــدرة عــى إطــاق النــار .فــإذا

حــارصوا جميعهــم حلــب املتمــردة وســببوا هــذه الهزمية
النك ـراء للثــورة الســورية .املوضــوع هــو قــول الحقيقــة
مهــا كانــت مؤملــة ألن إمكانيــة اســتجامع قوانــا تكمــن
فيها   .
كان واضحـاً أ َّن جميــع الوحــدات كانــت مســتعدة ملنــع
انتصارنــا.

َ .6عــ َز َل الجــراالت الربجوازيــون جمعيــات ولجــان
التنســيق ،ونصبــوا بــدالً منهــا غــرف عمليــات عســكرية.
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وتعــن
هاجمــت الجامهــر لو َّحــدت الجميــع ضدهــا.
َّ
عــى االمربياليــة األمريكيــة أن تذهــب إىل العــراق
بســبب املقاومــة البطوليــة ،ومعركــة اخواننــا مــن طبقــة
العــال والفالحــن يف الواليــات املتحــدة الذيــن منعــوا
بورجوازيتهــم اإلمربياليــة مــن الذهــاب إىل حــروب
جديــدة .ومبــارك و بــن عــي والقــذايف «أداروا» رؤوســهم
نحــو الصحراء .فذلك االتفــاق الــرويس -الــريك هــو
الرشطــي الجديــد يف الجمهوريــات اإلســامية يف أوروبــا
و آســيا و الــرق األوســط.
 .9أعلنــوا عــن وقــف إلطــاق النــار الــذي مل يكــن ســوى
كذبــاً ،وغطــا ًء لــي يســتم َّر بشــار يف القتــل  ،ألن مــا
ســموهباالنتقال يتطلَّــب أوالً نــز َع ســاح ال َج َمهري .وكان
يتعــن عليهــم فــرض نظــام مســتقر للســيطرة مــن أجــل
صفقاتهم ،لذلــك فإنهــم مســتمرون يف مذابحهــم يف
معاقــل املعارضــة التــي بقيــت ثابتــة يف محيــط دمشــق
كالغوطــة ووادي بــردى .أل َّن األوىل منطقــة صناعيــة
هامــة والثانيــة مصــدر امليــاه الــذي يــزود دمشــق كلهــا
وماحولهــا بامليــاه الصالحــة للــرب.
ونتيجــة قصــف قــوات بشــار وحــزب اللــه توقفــت
محطــة تزويــد دمشــق بامليــاه عــن العمــل وبقيــت
دمشــق وكثــر مــن املــدن الغربيــة منهــا بــا مــاء.
وذلــك يعنــي أنَّــ ُه خــال الســنوات املاضيــة كلهــا
مــن الحــرب األهليــة ،كان وادي بــردى تحــت ســيطرة
القــادة الربجوازيــن للجيــش الحــر يــزود بشــار بامليــاه.
هــذا مثــال واضــح عــى أ َّن أولئــك الجــراالت كانــوا
يعقــدون صفقاتهــم و يــزودون األســد بامليــاه .إ َّن دمشــق
وقواعدهــا العســكرية حيــث توجــد قواتهــم املجرمــة
ومطاراتهــم التــي ت ُشــن منهــا غــارات الطائ ـرات يومي ـاً
كانــت امليــاه تصلهــم دامئ ـاً .مل يقطــع ج ـراالت الجيــش
الحــر امليــاه عــن الحكومــة ،وال عــن القــوات املرتزقــة
األجنبيــة التــي تقتلنــا .وكان ميكــن دعــوة املتمرديــن يف
دمشــق لقطــع امليــاه عــن األحيــاء الربجوازيــة وإيصالهــا
إىل جميــع األحيــاء التــي تقاتــل الكلــب بشــار .ولكــن من

الواضــح أن مثــل هــذا الربنامــج لــن يطبــق أبــدا ً مــن أي
جــرال برجــوازي.
 .10لســنا جــزءا ً مــن املســرة التــي يقومــون بهــا أيــام
الجمعــة يف املناطــق التــي ليســت خاضعــة لســيطرة
بشــار ويديرهــا ج ـراالت الجيــش الحــر تحــت شــعار «
ت ُ َو ِّحدنــا قُــوة وحيــدة» يف وقــت وقَّعــت تلــك «القــوة
الوحيــدة» اتفــاق ســام املقابــر وتأهبــت للذهــاب إىل
رشعــوا
اجتــاع كازخســتان .ذلــك لــي ينضمــوا ولــي ي ِّ
االنتقــال الــذي يريدونــه مــن اجتامعــات كازخســتان
والنظــام الــذي يفرضونــه مــن هنــاك عــى أســاس
املفاوضــات .نحــن مــع املقاومــة لهزميــة الكلــب بشــار
وجميــع الذيــن يتحالفــون مــع هــذا القاتــل ،ومــن أجــل
تحقيــق جميــع مطالــب ثــورة الخبــز و الح ِّريــة.
َ .11ويبقــى واضحــاً مــ َّرة أخــرى ،أنَّه بــدون ثــورة
ـرة ليــس هنــاك خبــز ،وال أرض
عامليــة و فالحيــة ُمن َتـ ِ َ
وال حريــة وال اســتقالل وطني .وهــذه هــي عظمــة
درس الثــورات التــي انطلقــت مــن تونــس إىل القاهــرة
ومــن اليمــن إىل ســوريا ومــن ليبيــا إىل مراكــش وســائر
املنطقــة.
هــذا الكــم الكثــر مــن الخيانــة والقتــل الجامعــي
والنهــب ،لــن يبقــى بــدون عقــاب .لــن يتمتــع القَتلــة
املتآمــرون وخونــة الثــورة بالســام ،إىل أن يتمكــن
الشــعب الســوري مــن الحصــول عــى الخبــز وتحقيــق
العدالــة والحرية .ومــن مخيــات الالجئــن ومــن كل
مــكان يعيــش فيــه ميليشــياوي و ُســوري ُم ْســ َتغَل،
ســتكون هنــاك مقاومــة.
يســقط تحالــف االستســام ،تحالــف بوتــن وأردوغــان
واألمــركان !
ينبغــي دحــر قــوات األســد الفاشــية ! لتخــرج جميــع
القــوات األجنبيــة مــن ســوريا وأوالً القــوات الروســية و
العراقيــة و اإليرانيــة واللبنانيــة وجميــع القــوات التــي
تســاند األسد!
لنخــرج تركيــا واألمريــكان مــن ســوريا ! إنهــم موجودون
يك ال يُهـ َزم الكلــب بشــار!
إ َّن الثــورة ال تُفَــ َّو ُض!  ،وجــراالت الجيــش الحــر
البورجوازيــون ،ال ميثلــون أبطــال الثــورة املقاتلني .ولِتعــد
األســلحة إىل الشــعب ! ل َن ُعــد إىل إحيــاء اللجــان
التنســيقية بدميقراطيــة مبــارشة!
إننــا نحــارب مــن أجــل ســورية حــرة ،للعــال والفالحني!
الذيــن يعيشــون فيهــا فقــط ،ويف هــذا الـراع .الشــعب
الكــردي ميكنــه أن يحصــل عــى حــق تقريــر املصــر
الوطنــي ،ويــدع جانبـاً اتفــاق املستســلمني الــذي وضعــه
حــزب العــال الكردســتاين و بشــار.
نناشــد جميــع الذيــن مل يستســلموا ،والذيــن يريــدون
اســرداد بيوتهــم ،والذيــن مازالــوا عــى اســتعداد للثــأر
بســبب فقدانهــم أعزائهــم والذيــن مازالــوا يقاتلــون مــن
أجــل الحصــول عــى الخبــز والحريــة ،وجميــع إخواننــا
الذيــن نتقاســم وإياهــم جبهــة القتــال ،واملعركــة يوميـاً

دبابة من بشار يدخل يف حلب
مــن أجــل انتصــار الثــورة الســورية.

ستكون مهامها األوىل:

نناشــد املضطهديــن األكـراد الذيــن يــودون حقـاً الكفــاح
مــن أجــل حــق تقريــر مصــر الشــعب الكــردي كلــه يف
ســوريا امل ُع َّذبَــة  ،والذيــن يخضعــون إىل أردوغــان يف
تركيــا ،أو إىل ح ـراب املــايل اإليرانيــن.

· فرض هزميــة األســد يف دمشــق ومحاكمــة جميــع
جرناالته ومعاقبتهــم كمجرمــي حــرب أمــام محاكــم
عامليــة وشــعبية.

نحــن الذيــن نعــاين مــن بــرد الشــتاء يف مخيــات
الالجئــن الذيــن نقاتــل مــن أجــل الخبــز والحريــة
ندعــو إىل إعــادة توحيــد قوانــا ضــد جميــع الذيــن
يريــدون تســليم دمــاء شــهدائنا عــى طاولــة صفقــات
يف كازاخســتان لــي ميلــؤوا جيوبهــم بالــدوالرات ،يف حني
اننــا نحــن ليــس لدينــا مــا نقتــات بــه.

من لجان التنسيق الثورية للثورة السورية،
ومن كتيبة « ليون سيدوف» ندعوا إىل
فرض سلطة املضطهدين و املظلومني،
والذين مازالوا الطالئع الحقيقية لهذه الثورة
العظيمة التي تنزف اآلن دماً
ليخرج األسد !..
ويسقط اتفاق تركيا روسيا الواليات املتحدة املعادية
للثورة ويسقط مؤمتر كازاخستان!
من أجل سوريا ثورية للعامل والفالحني!
تنسق
ومن أجل جمعية وطنية ثورية ،ح َّرة مستقلّة ّ
مقاومة الشعب السوري وتو ّحدها يك ال يكون شعباً
خاضعاً لقوى بشار الفاشية املعادية للثورة ولالتفاق
االستعامري الرتيك الرويس األمريييك!
مــن كل مخيــم الجئــن ،ومــن كل تجمــع محــارص ومــن
كل جبهــة معركــة ،ومــن كل حــي متمــرد ،ومــن كل
معمــل ،ومــن كل مدينــة وقريــة انتفضــت وثــارت،
يجــب أن نختــار مندوبــن ( منــدوب واحــد لــكل عــرة
آالف مــن الســكان) لتشــكيل جمعيــة وطنيــة ســورية
ســتكون أكــر دميقراطيــة ومتثيــاً مــن ذلــك االجتــاع
الربجــوازي الطفيــي يف كازخســتان.

· ســتكون نتيجــة تلــك الهزميــة انســحاب جميــع قــوى
الغـزاة مــن ســورية ،بــدءا ً مــن املرتزقــة بشــار واملمثلــن.
· عــدم االعــراف بــكل اتفــاق أو وصايــة عــى شــعبنا
مــن قبــل القــوى االمربياليــة العامليــة .وكل اتفــاق مثــل
اتفاقــات جنيــف أو كازاخســتان التــي بــدأت بتقاســم
الصفقــات عــى حســاب شــعبنا املضطهــد.
· ســنناضل مــن أجــل إرســاء جبهة وطنيــة ثوريــة
مســتقلة ودميقراطيــة للطبقــات املســحوقة أي لألكرثيــة
الواســعة مــن شــعبنا ،الســتعادة جميــع القــوى والقدرات
املنتجــة الســورية .مصارفهــا ،برتولهــا ومصــادر طاقتهــا،
لالنتصــار يف الحــرب ،والســتعادة قيادتهــا بكرامــة شــعبنا
الجائــع.
· جمعيــة وطنيــة ثوريــة تنظــم جميــع القــوى املتمــردة
الســورية يف حملــة دفاعيــة عامة بقيــادة تنظيــات
املندوبــن واملمثلــن املبارشيــن لل ُمسـتَ َغلِّني الســوريني ...
َوهــي الوحيــدة التــي ســيمكنها تنســيق و تنظيــم جميــع
القــوى العســكرية للمظلومــن الســوريني ،لــي تنتهــي إىل
قطــع رأس األفعــى القابعــة يف دمشــق.
إننــا ندعــو إىل وحــدة قوانــا يف جميــع أنحــاء العــامل
 ...وجميــع التنظيــات العامليــة املناضلــة أن تقــف
صامــدة مــن أجــل ثورتنــا .ألن جميــع القــوى املعاديــة
للثــورة التــي تنتــر هنــا ســتبقى أقــوى مبليــون مــرة ليك
تســحق أي حــروب تنشــب ضدهــا.

ضد مؤمتر بوتني وأردوغان وأوباما  -ترامب يف
كازخستان ،ندعو إىل مؤمتر -معاكس دويل لدعم
الثورة السورية.
إننــا نحــن ،آالف وآالف مقاتــي الثــورة نرفــض وال نقبــل
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االستســام ،وال نعــرف ،ولــن نعــرف بأولئــك الذيــن
سيســلموا دمــاء شــهدائنا إىل كازخســتان .إ َّن مئــات
األلــوف مــن شــعبنا كان مصريهــم معســكرات االعتقــال
يف أوروبــا ،حيــث يعاملــون معاملــة شــبيهة باملعاملــة
التــي يُعا ِمـ ُـل بهــا األســد الجئينــا ضمــن حــدود ســوريا.
هــم أيض ـاً تنظمــوا ،ويتلقــون تضامــن مئــات تنظيــات
الكفــاح العامليــة األوروبيــة.
وقــد رأينــا عديــدا ً مــن املنظــات العامليــة يف العــامل تبدأ
يف الوقــوف صف ـاً واحــدا ً إىل جانــب ثورتنــا ...كنقابــات
معامــل البــاس البوليفيــة ،ونقابــات عــال وســائل
النقــل يف مدريــد أو نقابــات  CNTEيف املكســيك  .إننا
نناشــد هــؤالء كــا نناشــد جميــع التنظيــات العامليــة
و املناضلــة أن تنضــم إىل هــذا املؤمتــر املعاكــس ،ألننــا
نخــوض يف ســورية معركــة الطبقــة العاملــة يف العــامل.
إننــا نعلــم أن آالف املقيمــن الســوريني يف الخــارج تعاونوا
منــذ اللحظــات األوىل مــع ثورتنــا ،وحملــوا رايتهــا مــن
جميــع أنحــاء العــامل لــي يحيطوننــا بالتضامــن.
لقــد وحــدت القــوى التــي تعمــل عــى دعــم ثورتنــا،
وهــي موجــودة مــن أجــل بقــاء ثورتنــا ح َّيــة .ولهــذا
فإننــا نناشــدها أن تكــون عــى اســتعداد لتشــكيل لجنــة
منظمــة لفــك طــوق الحصــار والتضامــن والوقــوف صفـاً
واحــدا ً إىل جانــب الثــورة الســورية.
إننــا نناشــد الطبقــة العاملــة الرتكيــة ،التــي يضعهــا
اليــوم أردوغــان تحــت حذائــه ،أن ننهــض لفتــح الحــدود
وفــرض انســحاب القــوات الرتكيــة مــن ســورية ،وتوحيــد
املعركــة يف ســوريا وتركيــا مــن أجــل املســاواة يف العمــل
والرواتــب.
إن ماليــن العــال الســوريني هــم عــال مســتعبدون
يف تركيــا مثلهــم مثــل العــال األكــراد أيضــاً واألكرثيــة
الواســعة مــن الطبقــة العاملــة الرتكيــة ،فهنــاك توجــد
الكتائــب األكــر أهميــة مــن الطبقــة العاملــة للنضــال
مــن أجــل الخبــز والحريــة ،وهزميــة املجــرم بشــار وبوتــن
اللــذان يضمهــا عقــد مــع أردوغــان.

فتح الحدود الرتكية مع سوريا ليك يتمكن التضامن
الدويل مع الجامهري السورية من الدخول و مدّ املقاومة
باملؤن!
نذهب اليوم إىل حلفائنا من الطبقة العاملة اإليرانية
للنهوض ضد آيات الله ،أولئك الحلفاء أيضاً من
الجائعني و املضطهدين عىل النحو ذاته الذي تقتلنا تلك
الثيوقراطية املجرمة و إيران ليست عدونا وإمنا عدونا
آيات الله و حامتهم أعداء الثورة! إن الجامهري اإليرانية
التي تناضل ضدهم حي حليفتنا!
نناشدها أيضاً أن تتخذ من أفضل تقاليدها يف الكفاح
و يف ثورة الـ  79ضد الشاه رضا بهلوي و كسب الشارع
من أجل الخبز وإليقاف آالت حرب آيات الله اإلجرامية.
نناشــد أيضـاً العــال املضطهديــن الــروس للمــي قدمـاً
بدحــر جـراالت بوتــن القتلــة.
ألنهــم إذا مــا انتــروا يف ســورية فــا شــك بأنهــم
ســيقومون بالفعــل ذاتــه ضــد العــال و الشــعوب
املضطهــدة يف روســيا الكــرى
نناشــد الطبقــة العاملــة يف الواليــات املتحــدة و أوروبــا
لكســب الشــارع مــن أجــل وقــف آلــة الحــرب عندمــا غزا
بــوش أفغانســتان و الع ـراق يف ســنة  2001و  2003لجأ
إىل حجــة اإلرهــاب وابتــدع «الخــوف مــن اإلســام»
لتربيــر مغامراتــه .واليــوم تســتمر مجــازره يف منطقتنــا
بحجــج اإلرهــاب و الخــوف مــن اإلســام نفســها التــي
عززهــا ولكنــه هــذه املــرة يســتخدم عمــاء لتنفيــذ
عملــه القــذر.
إن عــال الواليــات املتحــدة قــد عانــوا مــا حملــه انتصار
بــوش مــن معنــى يف غزواتــه :فقــدوا فــرص عملهــم،
وبيوتهــم و ســياراتهم و كثــر منهــم نجــوا بفضــل قســائم
الطعــام بثالثــة دوالرات يومي ـاً واألمــر نفســه حــدث يف
فرنســا التــي قامــت بعــد الهجــات الذاتية  13ترشيــن
رســخوها يف ذلــك
الثــاين والخــوف مــن اإلســام التــي ّ
الحــن ،بإخــاء معســكر «كاليــه» للمهاجريــن  ،وبعــد
ذلــك ،ألغــوا اإلنجــاز التاريخــي الــذي حققتــه الطبقــة
العاملــة يف تحديد ســاعات العمل األســبوعية بـ35ســاعة.
إن الشــجار مــن أجــل فتــح الحــدود و حــق الالجئــن

التــام هــا مهمــة ذات أولويــة للطبقــة العاملــة
األوروبيــة.
وتعــد مهمــة عاجلــة إلخواننا العــال يف الواليــات
املتحــدة و أوروبــا ،وقــف آلــة الحــرب يف البــاد
اإلمربيالية التــي تســلّح حكوماتهــا وتقــود الذيــن
يقتلوننــا يف ســوريا ويف الــرق األوســط بــأرسه.
إ َّن الجامهــر الفلســطينية قــد عانــت بلحمهــا ودمهــا
هــذه الهجمــة اإلمربياليــة الروســية واألســدية املعاديــة
للثــورة ،ضـ َّد شــعبنا يف ســوريا ،كــا عانــت مــن املذابــح
التــي تعــرض لهــا مخيــم الالجئــن الفلســطينيني يف
الريمــوك يف دمشــق.
لقــد اســتوىل بشــار وقواتــه املرتزقــة مــن حــزب اللــه
ومــن الحــرس اإلي ـراين عــى مــدن أكــر فأكــر وتركــت
الصهيونيــة لهــم املجــال فســيحاً لرتكيــز وتعميــق
هجامتــه املعاديــة للثــورة وضــد الشــعب الفلســطيني.
فَقَــ َد أكــر من  500ألــف فلســطيني منازلهــم يف
ســنة  2016فقط ،وهــم يدافعــون عنهــا .د َّمرتهــا
مخططــات قتلــة املســتعمرين الصهاينــة يف الوطــن
الفلســطيني .وقد تضامنــت الســلطة الفلســطينية مــع
األســد ولذلــك فــإنَ ســلوكها ذلــك الســبيل يــؤدِّي بهــا
إىل قيــام هويــة بينهــا وبــن الشــعب الفلســطيني .لقد
أرشفــت ســاعة تركيــز الجهــد وتوحيــده النطــاق
انتفاضـ ٍة واحــد ٍة فقــط .تنتــر يف دمشــق وتطــرد قــوات
الغــزاة والصهيونيــة التــي تحتــل فلســطني .إن املعركــة
الســتعادة ســورية حـ َّرة ثوريــة بعاملهــا وفالحيهــا ،هــي
املعركــة نفســها لتحطيــم الدولــة الصهيونيــة الفاشــية
إرسائيــل.
ينبغــي اســتعادة الثــورة التــي انطلقت يف ســنة  2011يف
تونــس ،و ِبطَــر ِد األمريــكان مــن العـراق يف عــام !2008
مــن أجــل فلســطني حــ َّرة علامنيــة دميقراطيــة وغــر
عنرصيــة مــن نهــر األردن حتــى البحــر األبيــض
املتوســط ،عــى أســاس تحطيــم الدولــة الصهيونيــة
الفاشــية إرسائيــل !
إنَّ انتفاضــة واحــدة مــن دمشــق إىل القدس ،مــن
طهــران إىل القاهــرة و طرابلــس !
إنَّنــا نحــن االشــراكيني الثوريــن يف املقاومــة الســورية
الذيــن نعــد جــزءا ً مــن شــعبنا امل ُ َع ـذَّب ،وأكــر مقاتليــه
تضحيـ ًة  ،نؤكــد ونناضــل مــن أجــل اقنــاع أكــر املقاتلــن
الســورين شــجاع ًة وصالبــ ًة بــأ َّن الخبــز والحريــة
ســيكونان مضمونــن حتــى النهايــة كاســتعادة ســورية
بأرسهــا ،بإقامة حكومــة ثوريــة للعــال والفالحــن،
تــرى يف ثورتنــا كحلقــة يف ثــور ٍة لل ُمس ـتَ َغل ِّْي يف املغــرب
ويف الــرق األوســط ،ضــ َّد اإلمربياليــة.

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

حلب :ألقى المقاومة البطولية من الداخل من خالل رجال أ
العمال بدعم من
ضباط من الجيش السوري الحر
مرة أخرى على سقوط حلب

هذا هو ما نحن تندد اللواء ليون سيدوف يف بيان ان أحدثت املأساة للثورة السورية يعني
سقوط حلب.
ومع ذلك ،نحن لسنا الوحيدين الذين رفع الصوت ،ولكنه كان أهل حلب التي نددت أليام
كيف أن «مكتب التداول» من الجرناالت ورجال األعامل من قبة الجيش السوري الحر
استسلم للمواقف االتفاق مع جرناالت األسد.
البيانات مستنسخة أدناه مقاتيل الجيش السوري الحر ،ألفضل ملقاتليها واملقاتلني الجداول
تلخص مأساة حلب والثورة السورية .وهم يدينون الحقيقة  ...لن نستسلم حلب ،والن يتم
تسليم حلب!
من أجل الثورة ،لكسب الخبز وتنتهي مع النظام القاتل ،ظلت الربجوازية السنية يف
املناطق املحررة الغذائية لرفع األسعار ومن ثم القيام بأعامل تجارية مع جوع الشعب ،كام
يفعل األسد يف املناطق تحت سيطرتها.
لذلك عندما ألقى حلب ،رجال األعاملجيش الحر ،أعرف مسبقا رجال األسد .وكانت نقاط
التفتيش البضائع التجارية حركة املرور .يف املتمردة كانت حلب املرابني ،تحرسها اللغة
اإلنجليزية كلغة ثانية ،وتلقي واتهم  5إىل  ٪10كفائدة الشحنة التي أرسلت الالجئني من
الخيام عىل حدود سوريا وتركيا من أرسهم الذين كانوا يف املتمردة حلب محارص.
للعامل والفالحني الفقراء ،يعني «الخبز والحرية» هزمية األسد للخروج من الجوع والفقر.
لكن الربجوازية السنية ،والذي قىض آخر لحظة إىل ميدان الثورة ،عندما الثورة قد دمرت
جيش األسد يف عام « ،2011الخبز والحرية» تعني «الحرية» ملات الخبز وتجويع الناس.
حتى أنهم كرسوا أنفسهم التخاذ أيدي الجامهري األسلحة التي كانت قد احتلتها ،وليس
الستخدام لهزمية نظام آل األسد .ألنهم كانوا يعرفون أنه إذا كانت الجامهري ملفقة أيضا
سيكون بالنسبة لهم .لقد ترصفوا كام ملكية الدرك دميقراطية «من الرأسامليني عندما

ادلب دمرت
هددت الثورة إلنهاء مجموعة من مشغيل كل سوريا .أخفوا أسلحتهم وسلمت إىل األسد.
وتبادل الجانبان وموحدة ويقف اليوم وضع جيش واحد من كازاخستان إىل نزع سالح
الجامهري وإعادة بناء الدولة من املستغلني وفرقته من املسلحني.
تم تسليم الثورة السورية ومصادرة .وقال انه مل استسلم .وهذه هي  600،000قتلوا وأكرث
من  15مليون الجئ وطرد.
للثورة التنفس مرة أخرى :يجب أن نتناول الرجال والجرناالت من الربجوازية السنية
والرشكاء األسد الذي سلم! وضع لجان التنسيق من العامل والفالحني والجنود!
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الطلقات األخيرة في أحياء حلب الشرقية
مصطفى أبو شمس
http//:aljumhuriya.net36695/
بقيَــت أصابعهــم علــى الزنــاد طويــاً فــي
أحيــاء حلــب الشــرقية ،شــهدوا معــارك
التحريــر والقصــف والصراعــات الداخليــة
وقســوة الحصــار ،واليــوم يتحدثــون عــن
تلــك األحيــاء فــي األيــام والســاعات األخيــرة،
وعــن آخــر طلقاتهــم ولحظاتهــم فيهــا.
ي هــو واحـدٌ مــن مقاتلــي الجيــش الســوري
عل ّ
الحــر فــي حلــب ،بــدأ حديثــه عــن األيــام

األخيــرة بشــتم قــادة الفصائــل الذيــن رفضــوا
االتحــاد ،وبعــد الشــتائم تابــع كالمــه:
رابطنــا فــي حــي طريق الباب ســبعة أيــام ،منذ
ســقوط حــي الصاخــور فــي 2016/11/27
كثيــر مــن أبنــاء
وحتــى  .12/3كان هنــاك
ٌ
المدينــة الذيــن تطوعــوا للوقــوف فــي وجــه
األســد وحلفائــه ،وكنــا علــى ثقــة بأننــا ســنحمي
المدينــة.
عنــد دخــول الجيــش إلــى مســاكن هنانــو طلبنــا

مــن قائــد القطــاع فــي الجبهــة الشــامية الســماح
لنــا باســترجاع المنطقــة ،لكنــه طلــب منــا
الحفــاظ علــى أماكننــا قائـاً إن مهمتنــا تقتصــر
علــى الدفــاع عــن المنطقــة.
التــف جيــش النظــام علينــا مــن منطقــة
َّ
المعصرانيــة المجــاورة ،فطلبنــا حشــوات
مضــادة للدبابــات والــدروع لكنهــم لــم يعطونا.
لــم يكــن معنــا إال ســاحنا الفــردي ،فانســحبنا
نحــو حــي المشــهد تاركيــن المنطقــة لقدرهــا،
بعــد أن خذلنــا قادتنــا وخذلنــا العالــم أجمــع.
حقيقة المقهورين
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تبخــرت خمــس ســنوات مــن الثــورة أمامنــا،
فيمــا صــور رفــاق الــدرب والســاح الذيــن
تمــر أمــام أعيننــا التــي
استشــهدوا كانــت
ُّ
اكتفــت بالبــكاء أمــام العجــز الــذي رافقنــا.
رفــض كثيــرون االنســحاب والخــروج،
وانقطعــت أخبارهــم .ظلّــوا هنــاك يدافعــون
عــن المدينــة ،وليتنــي فعلــتُ مثلهــم.
رفضنــا الخــروج فــي الحافــات األولــى منــذ
بــدء الحديــث عــن إخراجنــا مــن المدينــة ،كنــا
نــدرك أن هــذا النظــام ليــس لــه عهــد ،خفنــا
علــى أهالــي المدينــة فوقفنــا لحمايــة األحيــاء
المتبقيــة .حاولــوا مــرارا ً التقــدم مــن جبهــة
كثيــر مــن الشــبان
حــي اإلذاعــة ،واستشــهد
ٌ
لكننــا اســتطعنا إيقافهــم.
بــدأت الحافــات بالخــروج فــي الخامس عشــر
مــن كانــون األول ،كنــا نســمع عــن حافــات
عــادت وأخــرى أُوقفــت ،وعــن هدنــة وعــن
خــرق للهدنــة .الحقيقــة أنــه لــم تكــن تعنينــا كل
هــذه الهــدن ،وكل مــا كان يــدور فــي داخلــي
أننــي ســأبقى هنــا حتــى خــروج آخــر مدنــي،
الشــهادة وحدهــا كانــت ســتمنعني مــن ذلــك.
فــي  2016/12/21كان معظــم المدنييــن قــد
خرجــوا ،ولــم يبــق إال عائــات قليلــة والثــوار
الذيــن ظلّــوا حتــى النهايــة .ركبنــا الحافــات
وكثيــرا ً مــن الســيارات المدنيــة ،كان الطريــق
طويـاً جــدا ً علينــا ،فالوقــت يمــر ببــطء ،ومعه
الــذل علــى الحواجــز وخروجنــا منكســرين.
أطرقــتُ برأســي فــي الســيارة التــي كانــت
تقلنــي ،خفــتُ أن أرى الوجــوه .طلــب منــا
الهــال األحمــر التخلــي عــن أســلحتنا تجنب ـا ً
لالســتفزاز ،وللمــرة األولــى منــذ أربع ســنوات
تركــت بندقيتــي.
الثلــج كان قــد بــدأ يغطــي أســطح المنــازل،
لكننــي شــعرت أن بندقيتــي كانــت دافئــةً،
مســحتها بالزيــت ولمســتُ حبلهــا الجلــدي
وقبلتهــا ،ندمــتُ ألننــي لــم أحفــر علــى
أخمصهــا كلمــة حريــة .شــعرتُ أن أحدهــم
ســيحملها بعــدي فقمــتُ بدفنهــا لعلّــي أعــود ،أو
ثائــر آخــر.
ربمــا يجدهــا
ٌ
ثــاث عشــرة ســاعة ُمنعنــا فيهــا مــن الخــروج
ـر
حتــى لقضــاء الحاجــة ،الســيارات كانــت تمـ ُّ
ببــطء ،والحواجــز التــي يغطيهــا علــم الظلــم
والشــعارات الطائفيــة كانــت تقتــل فــي داخلــي
ي رغبــةً
كل شــعور بالحيــاة .أغمضــتُ عينــ َّ
بالهــرب ،تمنيــتُ لــو أســتطيع النــوم ،ولكننــي
فشــلت.
وصلــتُ إلــى هنــا ،أنــا اآلن فــي ســرمدا
بريــف إدلــب ،لــم يفلــح فــرح النــاس بقدومنــا
فــي انتــزاع الغصــة مــن حلقــي .كل الــكالم
ـرف والعــودة بــات غبــا ًء
عــن الخــروج المشـ ّ
بالنســبة لــي ،وبــدا كأنــه شــتيمةٌ تلتصــق علــى
وجهــي.
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أبــو أحمــد 30 ،عامــاً ،وهــو أحــد القــادة
الميدانييــن فــي مدينــة حلــب ،رفــض ذكــر
اســمه أو الفصيــل الــذي ينتمــي لــه خوفـا ً مــن
تبعــات مــا ســيقوله ،لكنــه فــي الوقــت ذاتــه
روى لنــا قصتــه كاملــة منــذ ســقوط مخيــم
حنــدرات ،وحتــى خروجــه مــع مقاتليــه إلــى
خــارج المدينــة بموجــب االتفــاق الــذي قضــى
بتســليم المدينــة وتهجيــر أهلهــا:
ـرف الكثيــر عــن تســليم المدينــة والخيانــات
أعـ ُ
والتقاعــس الــذي حــدث ،لكننــي قبــل كل شــيء
أب ولــدي عائلتــي التــي كانــت تعيــش معــي
كل هــذه الفتــرة ،ومقاتــ ٌل خضــت معــارك
علــى جميــع الجبهــات منــذ األيــام األولــى
للثــورة ،وليــس كل مــا أعرفــه يمكــن أن يقــال.
مــع ســقوط طريق الكاســتيلو وحصار مدينــة
حلب مــن كافــة الجهــات فــي ،2016/7/17
وقبلهــا ســيطرة قــوات األســد علــى مــزارع
المــاح فــي الجهــة الشــمالية مــن المدينــة ،كنــا
نعــرف أن قــوات األســد وحلفاءهــا ســيتجهون
نحــو الســيطرة علــى كامــل مخيــم حنــدرات،
المنطقــة الهامــة التــي ســتؤمن لهــم طريــق
الكاســتيلو وتعــزز نقاطهــم الخلفيــة.
كان هنــاك نقـ ٌ
ـاط للــواء الســلطان محمــد الفاتح،
ٌ
ونقــاط لتجمــع فاســتقم كمــا أمــرت وأحــرار
الشــام ونــور الديــن الزنكــي ،ولكــن حركــة
نــور الديــن زنكــي كانــت هــي المســيطرة
الفعليــة علــى القطــاع ،كونهــا كانــت القــوة
األكبــر العاملــة علــى األرض هنــاك.
كانــت النقطــة السادســة والســابعة فــي
حنــدرات هــي األهــم ،وكانــت دومــا ً تشــهد
اشــتباكات قويــة ومحــاوالت مــن قبــل قــوات
األســد للدخــول إليهــا والســيطرة عليهــا ،ألنــه
عنــد ســقوط هاتيــن النقطتيــن يصبــح طريــق

اإلمــداد مــن مفــرق معمــل كــراش وحتــى
حنــدرات مرصــودا ً ناريــاً.
لــم يكــن هنــاك فــي هــذه النقــاط أي ســاح
ثقيــل ،بــل يحضــر الســاح الثقيــل فقــط عندمــا
يكــون هنــاك تصويــر .ســقطت تلــك النقــاط
أكثــر مــن مــرة ،وكنــا عــن طريق المــؤازرات
نســتعيد هــذه النقــاط خــال ســاعتين أو ثــاث
علــى األكثــر.
فــي بدايــة الشــهر العاشــر ســقطت هــذه
النقــاط ،وســقط مخيــم حنــدرات بالكامــل .دام
االجتمــاع فــي غرفــة العمليــات مــن الســاعة
الســابعة حتــى الســاعة الثانيــة ليــاً لتنفيــذ
هجــوم معاكــس الســتعادة المخيــم ،ولكــن
األوامــر أتتنــا بالتخلــي عــن حنــدرات وتثبيــت
نقــاط جديــدة فــي منطقــة الشــقيف التــي تبعــد
حوالــي  1كــم عــن حنــدرات إلــى الجهــة
الغربيــة.
جبهــة حنــدرات كانــت مــن أســخن الجبهــات
فــي مدينــة حلــب ،ولكننــا فوجئنــا قبــل يوميــن
مــن اقتحــام الجيــش بفــك البــرج الــذي نتصــل
بــه عــن طريــق القبضــات الالســلكية .ال
أعــرف الســبب وراء ف ّكــه ،ولكــن ســقوط
حنــدرات كان البدايــة الحقيقــة لســقوط المدينة.
انتقلــت نقــاط الربــاط إلــى منطقــة الشــقيف
والعويجــة ،ثــم تــ َّم االنســحاب مــن منطقــة
الشــقيف بعــد ذلــك بأيــام دون أي طلقــة ،حيــث
ســيطرت القــوات الكرديــة علــى المنطقــة مــن
جهــة الشــيخ مقصــود حتــى مطعــم الكاســتيلو،
فيمــا ســيطرت قــوات األســد علــى الطــرف
المقابــل وصــوالً إلــى المعامــل وجســر
الشــقيف.
أمــا علــى جبهــة العويجــة فقــد كان هنــاك
اشــتباكات خفيفــة وتبــادل للســيطرة علــى
النقــاط بيــن أخــذ ورد ،مــع رصــد الطرقــات

الرئيســية للمنطقــة بالقناصــة المتواجديــن على
جبهــة حنــدرات ،مــا تســبب بســقوط شــهداء
فــي كل يــوم مــن النســاء واألطفــال وبعــض
المقاتليــن.
فــي تلــك األثنــاء قامــت جبهــة فتــح الشــام
علــى حــد قولهــا -بمحاســبة المتخاذليــن الذيــنســلموا المنطقــة ،وقامــت بإفــراغ  15نقطــة
مــن جبهــة الشــيخ رز وبســتان الباشــا ،وعــدد
المقاتليــن فيهــا كان يقــارب  270مقاتــاً
معظمهــم مــن الفرقــة  ،16ليغطــي مكانهــم
فصيــل المنتصــر بــاهلل وجبهــة التركمــان
والســلطان مــراد ومحمــد الفاتــح.
دارت خالفــات كبيــرة نتيجــة ذلــك ،إذ ليــس
الجميــع فاســدين ،وإذا كان هنــاك مــن تجــب
محاســبته فهــم القــادة فقــط ،ولكــن القــرار كان
قــد ات ُ ِخــذ وســاندت حركـةُ نــور الديــن الزنكــي
جبهــةَ فتــح الشــام ،فلــم نســتطع فعــل شــيء
ورضخنــا لألمــر الواقــع ألنهــم األقــوى علــى
األرض.
فــي  2016/10/6ســقطت كتلــةٌ مــن المبانــي
فــي حــي بســتان الباشــا ،ولكننــا اســتطعنا
اســتعادتها ،ثــم فوجئنــا بدخــول قــوات األســد
إلــى محطــة ميــاه ســليمان الحلبــي ،ولكننــا
أيضــا ً اســتطعنا اســتعادتها بعــد أن قدمنــا
كثيــرا ً مــن الشــهداء.
بعــد ذلــك حشــدنا قواتنــا فــي حــي بســتان
الباشــا لتدعيــم جبهــة الشــيخ رز ،وتعزيــز
النقــاط فــي منطقــة الشــيخ خضــر لحمايــة
مؤسســة الميــاه .هــدأت المنطقــة نســبيا ً لمــدة
شــهر ،ولكننــا كنــا نخــوض مــا يشــبه حــرب
اســتنزاف هنــاك .كنــا شــبه محاصريــن وال
يدخــل إلينــا ســاح أو غــذاء ،وكان علينــا ان
نشــتبك فــي أكثــر مــن منطقــة ونخســر كثيــرا ً
مــن الذخيــرة إليقــاف هجمــات قــوات األســد.
فــي  2016/11/20بــدأ التمهيــد علــى
منطقــة مســاكن هنانــو ،كان التمهيــد األعظــم
قصــف بالمدفعيــة
الــذي رأيتــه فــي حياتــي،
ٌ
والراجمــات والبراميــل والطائــرات الحربيــة
علــى مــدار الســاعة .اســتمر التمهيــد حوالــي
 6أيــام حتــى ســقط الحــي بأيــدي قوات األســد،
التــي دخلــت مــن األحيــاء التــي تســمى البيــوت
العربيــة ،وتشــكل طوقـا ً مــن الجهــة الجنوبيــة
لحــي مســاكن هنانــو ،واســتمرت بالتقــدم فــي
منطقــة األرض الحمــرا وجبــل بــدرو ،حتــى
وصلــت إلــى األوتوســتراد مقابــل فــروج
الشــرق فــي أول حــي طريــق البــاب .كان
المرابطــون فــي حــي مســاكن هنانــو هــم
كتيبــة أبــو شــقرا التابعــة لحركــة الزنكــي،
وفــي بعــض النقــاط مقاتلــو الجبهــة الشــامية.
لــم يكــن ســقوط الحــي تخــاذالً ،ولكــن كثافــة
النيــران كانــت هائلــة بحيــث أجبــرت كثيــرا ً
مــن المقاتليــن علــى االنســحاب ،ليواجــه
كثيــرون منهــم تهمــة الخيانــة والتخــاذل ،وتــم

اســتدعاء البعــض للتحقيــق معهــم.
تركــزت القــوات فــي نقــاط الربــاط الجديــدة
فــي حــي الصاخــور والحيدريــة وبســتان
الباشــا،
وفــي غرفــة العمليــات كان الحديــث يــدور
مــع عــادل أبــو روان ،وهــو مســؤو ٌل فــي
القــوات الكرديــة ،عــن مفاوضــات إلدخــال
الطعــام والمحروقــات مقابــل تســليمه منطقــة
الهلــك وبعيديــن وبســتان الباشــا ،ولكنــه بعــد
ـض فــي اليــوم التالــي تنفيــذ االتفــاق،
قبولــه َرفَـ َ
وبــدأ التمهيـدُ النــاري علــى مناطــق الحيدريــة
والصاخــور وبســتان الباشــا.
بــدون أي مقاومــة تذكــر انســحب الثــوار
مــن شــركة الميــاه ومــن النقــاط  8و 11فــي
منطقــة بســتان الباشــا علــى جبهــة الشــيخ رز
فــي  ،2016/11/29كان االنســحاب صادم ـا ً
ت أي مــؤازرات حتــى الســاعة
ولــم تــأ ِ
الســابعة مســا ًء ،أي بعــد حوالــي  8ســاعات
مــن ســيطرة القــوات الكرديــة ومعهــا مقاتلــون
مــن جيــش الثــوار علــى نقــاط بســتان الباشــا،
وســيطرة قــوات األســد علــى محطــة الميــاه.
دارت اشــتباكات عنيفــة ولكننــا لــم نســتطع
معــاودة التقــدم فــي المنطقــة ،فانســحبنا نحــو
أحيــاء طريــق البــاب والشــعار ،وســقطت
أحيــاء بســتان الباشــا ،الشــيخ خضــر ،الهلــك،
الحيدريــة ،الصاخــور ،بيــد قــوات النظــام
وحلفائهــا ،والميليشــيات الكرديــة .شــهدَ حــي
الصاخــور االشــتباكات األعنــف والمجــازر
األكبــر التــي ارتكبتهــا قــوات األســد نتيجــة
لكثافــة النيــران بــكل أنــواع األســلحة.
صــار الفاصــل بيــن النقــاط التــي يســيطر
عليهــا الثــوار وقــوات األســد هــو األوتوســتراد
الممتــد مــن دوار الصاخــور وحتــى مطــار
حلــب المدنــي ،ومعظــم الفصائــل الصغيــرة
بــدأت باالنهيــار واالنضمــام إلــى الفصائــل
القويــة ،التــي كان أكبرهــا مــن حيــث العــدد

حركــة نــور الديــن الزنكــي وأحــرار الشــام،
وأمــا مــن حيــث القــوة الناريــة فقــد كان تجمــع
فاســتقم كمــا أمــرت هــو األقــوى.
فــي  2016/12/1صــارت النقــاط الجديــدة
للثــوار فــي حــي كــرم البيــك وصــوالً إلــى
ســد اللــوز القريــب مــن حــي الشــعار ،بعــد
أن ســقطت معظــم األحيــاء الشــرقية .لــم يــدم
بقاؤنــا كمقاتليــن فــي هــذه المنطقــة ســوى يــوم
واحــد ،لننســحب بعدهــا نحــو حــي الشــعار
مباشــرة.
خريطــة الســيطرة كانــت تتغيــر فــي كل
ســاعة ،وخــال تواجدنــا فــي كــرم البيــك كان
يمــر مــن أمامنــا فــي كل ســاعة مئــات المدنيين
المتجهيــن نحــو مناطــق ســيطرة النظــام هربـا ً
مــن كثافــة النيــران ،والجحيــم الــذي تطلقــه
الطائــرات عليهــم.
معظــم األســلحة الثقيلــة كانــت قــد نُ ِقلَــت
قبــل ذلــك نحــو حــي الزبديــة وســيف الدولــة
وصــاح الديــن وجســر الحــج ،وهــي األحيــاء
التــي حوصرنــا فيهــا جنــوب غــرب حلــب فــي
النهايــة .كان قــد بــات واضحـا ً أن قوات األســد
تســعى لتقســيم حلــب الشــرقية إلــى أقســام كــي
تســتطيع حصــار الفصائــل ،ويســهل عليهــا
دخــول هــذه المناطــق.
تقدمــت قــوات األســد مــن جهــة المعصرانيــة
ومــن جهــة الميســر إلطبــاق الحصــار علــى
المقاتليــن فــي حــي الشــعار وكــرم الجبــل مــن
كافــة الجهــات ،وكان التمهيــد قــد بــدأ علــى
حــي الشــعار فــي الوقــت ذاتــه ،فانســحب
أبــو عبــد الرحمــن كــرم الجبــل ومقاتلــوه
تجنبــا ً للحصــار نحــو دوار قاضــي عســكر،
ومعظــم المقاتليــن فــي الشــعار انســحبوا أيضـا ً
نحــو دوار قاضــي عســكر ومشــفى العيــون/
المحكمــة الشــرعية.
لــم يكــن قــد بقــي بأيدينــا حتــى أبســط أنــواع
الســاح الثقيــل ،وال حشــوات وال دبابــات ،ال
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أعــرف كيــف حــدث ذلــك ،ولكننــا فعلي ـا ً كنــا
جميعــا نرابــط بأســلحة خفيفــة فرديــة.
ســيطر النظــام علــى حــي الميســر فــي
 2016/12/4وعلــى حــي الشــعار فــي اليــوم
التالــي ،ودخلــت قــوات األســد هــذه المناطــق
ســيرا ً علــى األقــدام بــدون أي مقاومــة.
دام بقاؤنــا فــي مشــفى العيــون ودوار قاضــي
عســكر يوميــن ،ثــم انســحبنا نحــو مناطــق
حلــب القديمــة ودوار بــاب الحديــد ،وبعضنــا
ذهــب إلــى منطقــة المشــهد والزبديــة.
بــدأت قــوات األســد االقتحــام مــن جهــة بــاب
الحديــد وحلــب القديمــة فــي ،2016/12/7
ف ُ
ط ِلبَــت منــا المــؤازرة ،وكان المرابطــون
هنــاك هــم مقاتلــو الجبهــة الشــامية بقيــادة
أبــو محمــد الحزاونــة .ذهبنــا إلــى المنطقــة،
وعنــد حــي جــب القبــة قــام أحــد الحواجــز
ف عــن نفســه بأنــه مــن جبهــة
بإيقافنــا ،وعـ َّ
ـر َ
فتــح الشــام ،وســألنا عــن وجهتنــا ثــم أخبرنــا
أن المنطقــة قــد ســقطت ،وأن حلــب القديمــة
أصبحــت «عــدواً».
توقفنــا وطلبــتُ مــن الســائق العــودة ،فخرجــت
عندهــا إحــدى الســيارات مــن داخــل حلــب
القديمــة ،وقــال لنــا مــن كانــوا فيهــا إن النقــاط
خــاف علــى
ثابتــةٌ ومــا زالــت معنــا .دار
ٌ
الحاجــز ،ورفضــوا إدخالنــا للمــؤازرة ،فلــم
نعــد نعــرف النقــاط التــي بقيــت معنــا والتــي
ســقطت ،ولذلــك عدنــا أدراجنــا.
فــي الوقــت ذاتــه كانــت قــوات األســد قــد
ســيطرت علــى جبهــة عزيــزة ومنطقــة
الحرابلــة،
وكل مــا كنــا نفعلــه هــو تثبيــت نقــاط جديــدة
للذيــن سينســحبون إلينــا ،أمــا المــؤازرات
والهجــوم المعاكــس فقــد فقدنــاه تمامــا ً وكأن
المســالة قــد حســمت ،بينمــا كانــت قــوات
عــم نقاطهــا الجديــدة وتســتمر بالتقــدم.
األســد تد ّ
فــي هــذه األثنــاء أخرجــوا جميــع المســاجين
مــن ســجون جبهــة فتــح الشــام وحركــة نــور
الديــن الزنكــي وبعــض الفصائــل األخــرى،
كان عددهــم مــا يقــارب  1500ســجين،
وكانــت أشــكالهم غريبــة وعلــى أجســادهم
آثــار تعذيــب .معظــم المســاجين كانــوا مــن
المقاتليــن القدامــى ،وتــم إرســال كثيريــن منهــم
إلــى الجبهــات ،حيــث استشــهد قســ ٌم منهــم.
اســتمرت االنســحابات حتــى حوصرنــا فــي
أربــع مناطــق هــي الزبديــة والمشــهد وصــاح
الديــن وســيف الدولــة ،بمــا ال يزيــد عــن 2
كــم .اجتمعنــا كلنــا هنــاك ،وبــدأ الحديــث عــن
الهدنــة.
كل النقــاط التــي ســقطت فــي الفتــرة األخيــرة
لــم تشــهد اشــتباكات عســكرية ،كانــت عبــارة
عــن انســحابات وأعمــال مقاومــة فرديــة مــن
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قصف عىل ادلب
بعــض األشــخاص ،الذيــن استبســلوا فــي هــذه
المناطــق ،وكان آخرهــم أبطــال المجموعــة
التــي استشــهدت كاملــة فــي حــي بســتان
القصــر.
األعــداد فــي المنطقــة التــي تجمعنــا فيهــا
صــارت هائلــة ،والشــوارع ممتلئــةٌ بالنــاس
والمقاتليــن ،وكل بيـ ٍ
ت صــار يضــم أكثــر مــن
عشــرين شــخصاً.
بــدأ الحديــث عــن الهدنــة فــي ،2016/12/13
وبجانــب البيــت الــذي أقمــتُ فيــه كان هنــاك
أحــد الحالقيــن الــذي كان يعمــل منــذ الســاعة
الســابعة صباحــا ً حتــى آخــر الليــل ،معظمنــا
حلــق ذقنــه وغيــر لباســه.
مســتودعات الذخيــرة التــي رأيناهــا فــي هــذه
المناطــق مــن ســاح ثقيــل وغيــره كانــت
تكفينــا ألربــع ســنوات ،كنــا نحلــم فيمــا مضــى
ـاش أو دوشــكا أو دبابــة،
أن يكــون عندنــا رشـ ٌ
لنجدهــا أمامنــا اليــوم ،وستســلم لقــوات األســد
بموجــب شــروط الهدنــة التــي تســمح لنــا فقــط
بالخــروج ومعنــا بندقيــة وجعبــة واحــدة.
فوجئنــا أيضـا ً بحجــم الغــذاء والمواد األساســية
المخزنــة فــي المســتودعات ،حتــى البــزر كان
مخزنــا ً فيمــا كان معظــم النــاس جائعيــن.
المــواد التــي كانــت موجــودة تكفــي المدينــة
ســتة أشــهر علــى األقــل ،ومــع بدايــة الحديــث
عــن الخــروج «صــارت النعمــة باألراضي».
فُتِ َحــت المســتودعات ،وأكلــتُ «علبــة طــون
مــا شــفت متــا بحياتــي ،شــغلة كبيــرة ،وزنــا
ـر مــن المــواد
أكتــر مــن كيلــو» ،ومثلهــا كثيـ ٌ
الغذائيــة .لمــاذا إذن كان كيلــو الســكر بســعر
 6000والطحيــن بســعر  ،3000وغيرهــا
وغيرهــا.
فــي  2016/12/14صــارت الهدنــة أمــرا ً

واقعــاً ،وكان االتفــاق عبــارة ً عــن أمــر
ُتــرك لنــا الخيــار بالبقــاء أو
إخــاء ،لــم ي َ
الخــروج ،كان األمــر يقضــي بخروجنــا ولــو
مرغميــن ،والتجمــع كان فــي ســاحة العامريــة.
لــم نســتطع إحــراق عتادنــا ،فقــد قي ـ َل لنــا إن
مــن شــروط الهدنــة بقــاء الســاح وتســليمه،
وكانــت طائــرات االســتطالع ال تفــارق الجــو
 24ســاعة ،ولكــن كثيريــن منــا قامــوا بإتــاف
بعــض األســلحة مــن خــال وضــع الطلقــة
بشــكل معاكــس ثــم إطــاق النــار لينفجــر بيــت
النــار ويتلــف الســاح.
كان الفــاروق أبــو بكــر مــن أحــرار الشــام
هــو المســؤول المباشــر علــى المفاوضــات
والهدنــة ،وبقينــا نحــن فــي بعــض النقــاط مــن
أجــل حمايــة المدنييــن الذيــن بــدأوا بالخــروج
فعليــا ً فــي .2016/12/15
بقينــا فــي المدينــة حتــى الدفعــة األخيــرة
التــي خرجــت فــي  ،2016/12/22بقينــا
فــي الحافلــة  36ســاعة فــي النقطــة األخيــرة
للثــوار حيــث قــوات األســد تبعــد عنــا حوالــي
 50متــرا ً بيــن أخــ ٍذ وردّ حــول بقــاء الهدنــة
وانهيارهــا ،كان الجــو بــاردا ً جــدا ً والثلــج قــد
غطــى المدينــة.
كان الطريــق محــددا ً بمعبـ ٍـر واحــد مــن طــرف
حــي العامريــة ،وبعــض األشــخاص اتجهــوا
مــن معبـ ٍـر آخــر فقامــت قــوات األســد بإطــاق
النــار عليهــم .كانــت إحــدى الحافــات قــد
وصلــت إلــى الحاجــز ،فقــام عناصــر األســد
بإنــزال كل مــن كان فيهــا ،لكــن المقاتليــن
قاومــوا الحاجــز واستشــهد مقاتــان ،ففتــح
أحــد الثــوار قنبلــةً كانــت معــه ورماهــا
علــى الحاجــز قبــل أن يطلقــوا النــار عليــه.
مــا ســمعته أن ثالثــة مــن الثــوار استشــهدوا
وقتهــا.

سـ ِـم َح لنــا بالمــرور بعــد ســاعات ،وكان معنــا
ُ
فــي الحافلــة شــخصان مــن الهــال األحمــر.
مررنــا علــى حاجزيــن ،األول لقــوات األســد
والثانــي للــروس ،لــم يقومــوا بإيقافنــا حتــى
الحاجــز الثالــث ،حيــث قامــوا بتفتيــش حقائبنــا.
ثــم فتــح أحــد ضبــاط األســد البــاب قائــاً إن
مــن يريــد النــزول وتســوية وضعــه «فــي
حضــن الوطــن» ،يمكنــه ذلــك .معظمنــا كان
مــن المقاتليــن ومعنــا بنادقنــا وأيدينــا علــى
الزنــاد تخوفــا ً مــن حــدوث أي خــرق ،لــم
ينــزل أي أحــد مــن الحافلــة وأكملنــا طريقنــا
حتــى خرجنــا إلــى المنطقــة التــي يتواجــد فيهــا
الثــوار فــي المنطقــة المقابلــة.
بعدهــا بســاعتين رأيــت رتــاً مــن المقاتليــن
كثيــر مــن األســلحة الثقيلــة،
يخــرج ومعهــم
ٌ
شــعرتُ وقتهــا بغبائنــا نحــن الذيــن تركنــا
أو دمرنــا معظــم أســلحتنا واكتفينــا بســاحنا
الفــردي ،ولكــن فعــاً لــم يخبرنــا أحــدٌ أنــه
بإمكاننــا إخــراج أســلحتنا.
تفرقنــا بعــد خروجنــا ،والحديــث يــدور بيننــا
عــن الذهــاب نحو الريــف الشــمالي واالنضمام
لــدرع الفــرات ،وكثيــرون يجلســون مثلــي
هنــا ،يســتمعون إلــى األخبــار ويتحدثــون عــن
الهدنــة طويلــة األمــد التــي نســمع عنهــا أو
التقســيم« .يــاهلل… عنــا أمــل بلكــي منرجــع
لبيوتنــا منفتــح ورشــة ،منفتــح بيــت ،منعيــش.
انكســرنا كلنــا ،الــدم اللــي راح برقبــة ميــن مــا
بعــرف… بــس هللا بيعــرف».
ليــس لــدي رســالة أخيــرة أقولهــا ،ولكنــي
أريــد أن أفضحهــم جميع ـاً ،أمنيــون وشــرطة
وإغاثيــون وقــادة .ظلمونــا جميعــاً ،ظلمــوا
أهــل المدينــة وجوعوهــا ،وســلموها وأهــدروا
دمــاء الشــهداء.
أبــو بيبــرس باليــا ،مقاتـ ٌل مــن حركــة أحــرار
الشــام اإلســامية ،قــال عــن قصــة خروجــه:
فــي  ،2016/12/21وبعــد خــروج معظــم
المدنييــن ،بدأنــا بالخــروج فــي قوافــل ضمــت
فــي معظمهــا مقاتليــن .خرجنــا فــي الحافــات
وبعــض الســيارات المدنيــة ،وخرجــتُ أنــا
بســيارتي مــع بعــض المقاتليــن.
تعطلــت ســيارتي فــي الطريــق ،لنجــد ســيارة ً
للهــال األحمــر .صعدنــا فيهــا ،وفــي الطريــق
أوقفنــا حاجــزان للــروس وقــام عناصرهمــا
بعدّنــا .كنــا متحفزيــن ألي شــيء ســيحدث
فــي منتصــف الطريــق ،كان هنــاك حاجــز
عليــه عناصــر مــن حــزب هللا قامــوا بتشــغيل
ألغــان شــيعية الســتفزازنا .كان
شــريط
ٍ
ً
ً
المشــهد مؤثــرا جــدا والعجــز كان يســيطر
علينــا،
أكملنــا طريقنــا لنصــل إلــى الجانــب اآلخــر من
المدينــة ،لــم نواجــه صعوبــات فــي الطريــق
ســوى بعــض الســيارات التــي توقفــت نتيجــة

الباصات الإلخالء من حلب
الثلــوج واألعطــال.
أما رمضــان المرنــدي ،وهــو أحــد ثــوار
ضهــرة عــواد ،فهــذه شــهادته:
خرجنــا فــي يــوم األحــد 2016/12 /18
الســاعة الواحــدة ظهــرا ً بعــد أن صعدنــا فــي
الحافــات للخــروج مــن المدينــة ،تقدمــت
الحافلــة إلــى أول حواجــز النظــام فــي النقطــة
صفــر عنــد منطقــة الراموســة ،فطلبــوا مــن
الســائق العــودة ولــم يســمحوا لنــا بالمــرور.
بقينــا حوالــي الربــع ســاعة ،وعنــد استفســارنا
ســمعنا أنــه تــم إحــراق الحافــات المتوجهــة
نحــو كفريــا والفوعــة .طلبــوا مــن الحافلــة
التقــدم ،فقلــتُ ألحــد القــادة أن دخولنــا مــن
الممكــن أن يعرضنــا للخطــر ،ولكنــه أجابنــي
بأنــه تــم حــل الخــاف وعلينــا أن نكمــل
الطريــق.
كنــت فــي الحافلــة رقــم  ،6وعندمــا وصلنــا
إلــى الســاتر الترابــي الــذي يقــف عنــده النظــام
والميليشــيات الحليفــة لــه قامــوا بإيقافنــا ،وعنــد
استفســارنا عــن ســبب الوقــوف مــن الرجــل
الــذي يتبــع للهــال األحمــر ،أجــاب أننــا
ســننتظر اكتمــال الحافــات الـــ  25ثــم نتقــدم.
عندمــا كان رجــال الهــال يطمئنونــا أننــا
ننتظــر اكتمــال باقــي الحافــات فقــط ،كانــت
الســاعة قــد شــارفت علــى الرابعــة عصــراً.
بعــد ســاعة تقريبــاً ،وعنــد غيــاب الشــمس،
ـب العناصــر التابعــون لقــوات األســد مــن
طلـ َ
الهــال األحمــر إشــغال األضــواء فــي الحافلة،
وأتــت األوامــر بعــدم مغــادرة الحافلــة نهائي ـا ً
وعــدم النــزول منهــا ألي ســبب كان.
حاصــر الحافلــة عشــرة جنــود مــن الجانبيــن،
وقامــوا بإحــراق الدواليــب حــول الحافلــة
والنظــر إلينــا واالســتهزاء بنــا ،ورفضــوا
إعطــاء النســاء واألطفــال جرعــة مــاء رغــم

مطالبتنــا المســتمرة للهــال األحمــر بذلــك.
عنــد الســاعة  12ليــاً جــاء أحــد رجــال
الهــال األحمــر ومعــه لتــران مــن المــاء ،قــام
بإعطائنــا المــاء ورفــض مطالبنــا المتكــررة
بالنــزول ولــو لقضــاء الحاجــة ،ولــم يــردَّ علــى
ت الســماح
األســئلة حــول ســبب وجودنــا ووقـ ِ
لنــا بالمــرور.
بعــد دقائــق ســمحوا لخمــس حافــات
بالمــرور ،وبقينــا نحــن فــي بــاص أحمــر
يحمــل  83شــخصا ً بينهــم نســاء وأطفــال
ومصابــون بوجــوه خائفــة ،إضافــة للجــوع
والعطــش .ال يمكــن وصــف الحــال التــي
كنــا عليهــا ،كان بــكاء األطفــال وصراخهــم
موجعـا ً جــداً ،وكانــت النســاء تحاولــن إغــاق
أفــواه أطفالهــن بأيديهــن.
فــي الســاعة  3.5صباحـا ً صعــد إلــى الحافلــة
أحــد رجــال الهــال ،وأخبرنــا أنــه تمــت
الموافقــة للذيــن يريــدون قضــاء حاجتهــم
بجانــب الحافلــة ،للنســاء واألطفــال فقــط،
وعلــى مــرأى مــن قــوات األســد وشــبيحته،
لكــن النســاء رفضــنَ النــزول مــن الحافلــة،
وتــم إنــزال األطفــال فقــط.
فــي الســاعة التاســعة صباحــا ً مــن اليــوم
التالــي ،أي بعــد  22ســاعة ،تــم الســماح لنــا
بإكمــال الطريــق .علــى الطريــق أوقفنــا حاجــز
عليــه جنــود روس ،صعــد أحدهــم إلــى الحافلــة
وقــام بعدنــا وتمتــم بــكالم لــم نفهمــه ،ثــم صعــد
أحــد جنــود األســد وطلــب مــن الذيــن يريــدون
العــودة إلــى حضــن الوطــن أن ينزلــوا ،لــم
يجبــه أحــد.
أكملنــا طريقنــا حتــى وصلنــا إلــى الجهــة
المقابلــة ،حيــث كانــت تقــف بانتظارنــا
حافــاتٌ للجيــش الحــر قامــت بإيصالنــا إلــى
مراكــز اإليــواء ،بعضنــا إلــى ســرمدا فــي
ريــف إدلــب ،وبعضنــا اآلخــر إلــى األتــارب
فــي ريــف حلــب الغربــي.
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محكومــ� ف� االعــدام .ن
ن
عم�كــض بيدينــا
 -1ويــن النظــام؟ ثالثــة اربــع مننــا
ي ي
تنفض..بلعــر� بهدلنا.ماحــد
انســاوي.والذخ�ة رايــح
وارجلينــا مانعــرف شــو
ي
بي
عبشــتغل اتلــع هيــك وهيــك صافــت بصــات خ ـرض ة شا�فلنا.بلرصاحــه بصــات
خـرض ه شا�فلنا.لــى عبتقيلــه محموعــه عبتكــن مربطــه بعــد شــوي عبتقيلــه مــع
مربطــ� يعدهــا تلقاهــم مــع الجيش..اشــو هي..اكــرث
ين
الجيش.عتلقــه 3...2
حلــب شــبيحه يــا ابــن حــا
 -2اهــا يــا ابــن اخــوي..وهللا مســتقلة شــوفتكم يــا شــباب الحــارة..وهللا بــدي
اطلــع لهنيــك عــى الريــف بــس فاتــح الطريــق..هللا يرحــم ابــوك وهللا ابــوك
بطــل وانتــم ابطــال زي ابوكــم ...زم اتكملــو هــذا النضال..ابــوك ضــال يقاتــل
لعنــد ربــه خــذا عمــره وانتــم اتضلــو ف ي� القتــال لعنــد اتشــوفو جثــه بشــار الكلــب
عــى راســو
حالو...ال�جوازيـ ي ن
ـ� يعبــو دوالرات
 -3يــا خــوي حلــب انبعــات وماحــد يحــرك
ب
ويمشــو...راحت حلــب علينــا الدراويــش الــ� مــا معنــا حقــه ب ز
للخ�ه...راحــت
ي
علينــا نحنــا بــس
 -4اهــا يــا خايــو اشــلونك انتــا..ان شــاء مــا ف ي� ش ئ
� عندكــم..وهللا نحــن عننــا هون
ف
مــا� منها..القــادة الجيــش الحــر عبتواجــدو مــع الجيــش النظامــي..
توحيــد ي
ين
مربطــ� وفجــاء تلقاهــم مــع الجيــش ويضلــو
هــذول بكاره..عبيقولــو انهــم
ض
�ض
ـا� العســكري خــاذوه النظــام والمستشــفى
ي بــو علينا..اليــوم الــدوار القـ ي
ن
القبطــا� نصفهــا
العويــن كل واحــد يقولــك هنيــك جيــش حــر قولــو تكــذب
ي
جيــش نظامي..لــك ايــش بــدي احكيلــك..اذا كان ضالــت االمــور هيــك بكــرا

بوتني وبشار

يومــ� ثالثــة يكــون الجيــش وصــل علينــا ن
اليــوم ي ن
يعــ� انتهينــا...وكل اعــان
ي
ف
الجيــش الحــر كــذب وكل ش ئ
� يطلــع ي� االعــان كــذب..اذا بيقولــك دمــرو7
�ض
دبابــات..او 8دبابــات و10دبابــات كلــو كذب...مــره مــره ي بــو صــاروخ عــى
مدرعــة ب� ام ب� ..القــادة تبــع الجيــش الحــر كلهــم ي ن
كذاب�..وكلهــم عبيســاو
ي
ي
رض
حالهــم عبتوحــدو وعبينضمــو مــع الجيــش بشــار الكلب...الطـ يـران تـ ب فينــا
ت
ـ� بــدو يطلــع مايحســنو
الرجيمــات خــوي ايــش بــدي
احكيلك..حــى النــاس الـ ي
ف
رض
ـاعه �..قبطــان الجيــش الحــر هـراب ضــال الشــعب
النــه الطـ يـران يـ ب  24سـ ف ي
ش
� عبيطلــع ي� االعــان كذب..عافــو الشــعب يقــوم لحالــو..
الفقـ يـر بــس..كل ي
خ�لنــا
اذا االمــور يضــال هيك...هــم كلهــم شــبيحه بشــار...ارحلو ي
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ف ي� حلــب فقــط كان النــاس الفقــراء المظلــوم.
ف أ
ت
رث
ـ�
النضــال و مقاومــة ي� الحيــاء أكـ المتواضعــة الـ ي
يعيشــون فيهــا العمــال.
ن
ز
انهــم ال تــزول  ...حيــث ســوف؟ أيــن؟ تــرك م�لــك
ش
�ء؟ اىل ســقوط تحــت مضخــات و تصويــر
عــن أي ي
أ
الفاشـ ي ن
ـي� مــن الســد أن تحيــط جنبــا إىل جنــب مــن
أ
الدبابــات المــم المتحــدة؟
شــعب حلــب ،أن يقــاوم إىل استشــهاد بــا حــدود،
ســؤال و أنفســهم إذا االســتجابة  ...بالنســبة لنــا،
مذبحــة .والداعــش؟ ال أقــول أن مكافحــة إيزيــس؟
هــو  40kmالمنطقــة الـ تـ� تحكــم وليــس رمــي أك ـرث
ي
مــن تحيــات.
و الجيــش الســوري الحــر؟ أيــن الجيــش الحــر مــع
الدبابــات ،والصواريــخ الســحب تركيــا؟ أيــن؟ ليســت
هاتفــك ن
جــراالت الغنيــة التفــاوض الخــاص بــك
االستســام وكانــوا ولــو مــع أرسهــم وآمنــة القنــوات.
والشــعب؟
الشــعب الــذي تألــق هــذا عظيــم الثــورة اليــوم
22
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ذبــح بالفعــل الغطــاء :أعطانــا أيضــا مــن داخــل ...
الســد آ
ال الفــوز أ
الن أو إذا كان بســبب لــه السـ ي ن
ـابق�
جـ نـراالت تمريــر إىل جانــب الثــورة ف ي� عــام  2011و 2012
عــى بعــد الســيطرة بهــا ،كمــا تفعــل آ
الن تســليم
مــن داخــل...
وتركيــا؟ ف ي� جنيــف وفيينــا مــع الواليــات المتحــدة
وروســيا ،تقاســم المبلــغ .و ypg؟ بالفعــل المحتلــة
ـي� مــن أ
مــع الجـ نـراالت الفاشـ ي ن
الســد ف ي� شــمال حلب.
و علمنا .وسيتم ف ي� وقت متأخر؟
نحــن ال يـزال عــى قيــد الحيــاة نحــن الثــوري الثــورة
وليــس مــن تســليم  ...أولئــك الذيــن ال توجــد لدينــا
ش
�ء تفقــد و واحــد فقــط مــن نحــن هنــا ،ونحــن
ي
ســنبذل للدفــاع.
أ
صامــت ،تــرك أصدقــاء الحيــاء  ،الفــردوس،
أ
النصــاري ،قــال ،حيــث ســوف؟ حيــث نحــن؟
أ
تشــغل الجبهــة ،الجــزء المامــي مــن القتــال ،مواقــف
الثــوار أن الرســمية مــن الجيــش الحــر يســلمو.

نعــرف أنــه ف ي� الضواحــي ،ف ي� مجــاالت المتمرديــن
مــن كل محافظــة حلــب إخواننــا تشــغل مناصبهــم
وتنظيــم خــط الدفــاع.
ش
ـىء ،ولكــن حيــث أن تذهــب؟ دون
نقــص بعــض الـ ي
أ
بز
الخــ� والحريــة ،دون أصدقائنــا والرس
الثــورة أو
قتــل وهنــا دفــن .حيــث أن تذهــب؟ لمــاذا علينــا أن
تذهــب؟ لدينــا أنــت هنــا ،ونحــن ســنبذل الدفــاع
عــن!
المظلــوم العالــم ســوف نعــرف أن فخــور العمــال
و المظلــوم مــن أبــدا ف� االستســام قبــل الظالمـ ي ن
ـ�.
ي
يشــعر الضوضــاء مــن شــظايا المرتزقــة واالســتماع
ت
الــ� لــم تســمع  ...ولكــن ف ي�
صمــت المتمــردة ي
لل�ميــل المتفجــرة آذان خونــة.
انفجــار كمــا ب

ين
المقاتل� مجموعة سفيان الليث
بيان من
من حلب الثوري
اللواء مصطفى أبو جمعة
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تقرير من حلب
كان صبــاح يــوم  13ديســمرب كانــون االول واإلمربياليــة الكلــب بشــار األســد
مســتمر بالقصــف ,أعلــن بوتــن أنــه متــت الســيطرة عــى  ٪95مــن األحيــاء
املتمــردة مــن حلــب يف ســوريا بالدماء .وأن  ٪5مــن األرايض املتمــردة مل تدمر.
وهكــذا كانــت الخطــة اإلمربياليــة لإلبــادة الجامعيــة مــن قبــل بشــار واملرتزقــة
اإليرانيــة وحــزب اللــه ومضخــات بوتــن الكلــب,و إعطــاء الــدرس األخــر يف
الثــورة الســورية ,وأن يــرك رســالة واضحــة :أي شــخص ضــد الــدول الربجوازيــة
ســينتهي كــا يف حلــب  .والــدرس حيــث ليــس فقــط يتــم ذبــح الشــعوب
الثائــرة والجيــاع ،بــل و يتــم تهديــم منازلهــم و تحويلهــا إىل تــراب ،وفقــا
لألســاليب الصهيونيــة ،وليــس املحتــوى العتقــال وذبــح الفلســطينيني ،وهــدم
منازلهــم وأحيائهــم.
لذلــك ،بــدأت يــوم الثالثــاء يف  13كانــون االول مظاهــرات يف ســوريا،
واالســتامع اىل بيــان الشــعوب املقيمــن يف بعــض املناطــق املحــررة التــي ال
تـزال بيدهــم ،بــدأوا يخرجــون بــاآلالف إىل الشــوارع .بكامــل الغضــب إلنقــاذ
إخوتهــم وباللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة،
جبهتــا النــرة وأحـرار الشــام ،تتطلب هذه الكســور إىل وقف مامرســة األعامل
التجارية ,ومعا الطالق رساح حلب ،أو استغاللها لهم بالدخول بالقوة يف ترسانة

أطفال قتلوا عىل يد بشار

الدبابــات وأخذ أســلحتهم هم أنفســهم و ســتفرج عــى من ال يـزال قامئا هناك.
هــز هــذا التهديــد اإلمربياليــة ،التــي ســارعت إىل اإلعــان عــن أن تركيا وروســيا
قــد توصــل إىل اتفــاق لضــان االفـراج عــن العائــات الذيــن كانــوا يقاومــون يف
حلــب ،والتــي مــن شــأنها أن تضمــن الحافــات وممـرات آمنــة بحيــث ميكــن
جلبهــا إىل إدلــب و الضواحــي الغربيــة ملدينــة حلــب.
ولكــن هــذا مل يكــن أكــر مــن مهزلــة جامعيــة ,وحــن خــروج النــاس إىل
الشــارع لنقلهــم ،بــدأت املدفعيــة ومرتزقــة بشــار وطائـرات بوتــن اطــاق النار
باســتمرار .وكان واضحــا أن كل ذلــك كان مجــرد ســرك للتخفيــف مــن التعبئــة
الضخمــة التــي نشــأت يف املناطــق املحــررة .ويف الوقت نفســه أرســلت  الجيش
الحر لــه جنــاح «دعــاة الســام» إلقنــاع النــاس مــن أجــل فتــح ممـرات آمنــة،
وأنــه أفضــل للشــعب يف حلــب حيــث يســمح لهــم بالخــروج.

اول عدد من الجريدة حقيفة املقهورين
Haqeqa Al Maqhoureen

اليوم 15 ،ديســمرب ،مجزرة حلب ال تزال مســتمرة ،واإلبادة مســتمرة  ،واليســار
العــامل يعــزل أكــر وأكــر املظلومني الذين يقاومــون ،إما مع االفـراءات أو كذلك
بدعوتهــم إىل تقديم لكســور الربجوازية التــي تقدم التفاوض عىل دماء املقاتلني.
لكــن ال ـراع ال ي ـزال مســتمرا .دعونــا نحــذو حــذو األممــي للمصنــع البــاز،
الــذي الحــظ يف ترصفــه ملــدة دقيقــة صمــت حــدادا عــى مجــزرة حلــب،
أو الفوضويــن الســجناء اليونانــن الذيــن ينظمــون األبــراج املحصنــة مــن
املحــارضات اإلمربياليــة واملناقشــات للســعي للحصــول عــى أفضــل طريقــة
ملســاعدة الثــورة الســورية .نذهــب أبعــد مــن ذلــك ،دعونــا نأخــذ الســفارات
الروســية ،ســفراء النظــام الفــايش بشــار مــن جميــع البلــدان ،مســرة اىل
الســفارة االمريكيــة ،دعونــا نقطــع الشــوارع ،املصانــع يف حلــب ،وتنظيــم لــواء،
وإرســال التجهيـزات ،وهــذا هــو عــى جــدول األعــال .دعونــا اآلن ،أو حيــك و
حيــي قــد ينتهــي كــا يف حلــب

أبو معاذ
حقيقة المقهورين
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مجزرة الفاشية في حلب:
غادر إلصالحي لم تجد الطريق
في الواقع ،ورؤية مجزرة حلب ،ما زال هناك
اشخاص الذين يصرون على أن سوريا يطور
الحرب بين روسيا والواليات المتحدة؟
( POحزب العمال) ،و( PTSحزب العمال
االشتراكي) من األرجنتين ويصر ويلح على هذه
الفكرة .حرب الغريبة التي لم تطلق الواليات
المتحدة صاروخا واحدا ،لم ترسل طائرة واحدة،
ولكنه لم يعطي السيطرة والمجال الجوي لي
«العدو» الروسية إلى مجزرة بحرية.
ما هو المطالبة هراء سخيف .الواقع يتحدث عن
نفسه .ضدها ،يقولون بأننا سنكون في سيناريو
حيث الواليات المتحدة يحصلون على أكبر إهانة
في التاريخ!
واألمانة الفنية المؤقتة يصل العبث أن نقول أن
هذا هو ضعف أوباما.
والحكمة التي وضعها الحزب الفرامل على ثمل
حتى تصل .خسرة  PTSو POنظام تحديد
المواقع ،لدينا إلعادة حساب مسارك .من أجل ال
شيء يفهم من الثورة وال الثورة المضادة.
القائم بأعمال باكت جنيف
كل ما تخفيه في حلب هوفرض اتفاق للثورة
المضادة جنيف .اتفاق لتقسيم سوريا ،اتفاق
أوباما وبوتين وتركيا وجميع عمالئها المحليين.
هذا االتفاق نص على أن ال الواليات المتحدة وال
إسرائيل قد تتدخل لسحق الثورة السورية ،ألن
الشعب األمريكي لم تسمح للواليات المتحدة بعد
فراره من العراق ،وأن إسرائيل قد ألقيت البنزين
على النار .لذلك كانت الخطة للحصول على
القتلة المأجورين وعمالء الذين يقومون باألعمال
القذرة.
فأرسلوا بوتين الذي هو السجان من الجمهوريات
السوفيتية السابقة للمسلمين مثل كازاخستان
وأوزبكستان والشيشان وتركمانستان والعشرات
منهم لسحق الثورة من قواعدها في طرطوس.
إيران قدمت صفقة مع أوباما ،وتعطي دليال والء
حزب هللا العميل ،تعمل القوات كما المرتزقة دعم
بشار.
أرسلت الواليات المتحدة الدولة اإلسالمية في
العراق ،أو القول ،جنراالت صدام حسين ،الذي
نسق مع االسد با آبار النفط وخطوط األنابيب في
محافظات دير الزور والرقة ،حيث يدخلون ذبح
الجماهير .هذا ما فعله داعش.
تركيا تسيطر على البرجوازية السنية ،وذهب
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قوات املرتزقة من بشار تدخل يف حلب
إلى معسكر الثورة في اللحظة األخيرة للسيطرة،
والتعامل معها وسحق السلطة المزدوجة من
العمال والجنود المسلحين الذين كسروا الجيش في
 ،2012-2011ووضع لجان التنسيق قائما.
استخدموا البرجوازية الكردية والستالينية من
حزب العمال الكردستاني للخروج من الجبهة
العسكرية في الحرب األهلية ضد األسد .اليوم
الجماهير الكردية في نهاية األمر الطبق الرئيسي
من جنيف .تركيا تسليم حلب ،في مقابل الباب
في محافظة حلب الشمالية والسماح بم حاصرت
جيشه مع األكراد في كانتونات كردستان
السورية.
مع سحق الجماهير ،التي ستحدد مستقبل سوريا
بدءا والقادمة في المستعمرة ،التكون األسد
وال بوتين  ...سيحدد االمبرياليين النفط ووول
ستريت .ألن أوباما فعل معادي للثورة وظيفة
جيدة .اآلن يأتي ترامب البقاء مع النصر ...
ولكن هذا سوف يسمح للجماهير و!!!
حلب هي المعركة الكبرى األخيرة للقضاء على
ازدواجية السلطة ،ومعاقبة الجماهير وسحق
الثورة .هزيمتهم بها وتسليمها وغير منظم من
الداخل.
اليسار اإلصالحي هو أبعد ما يكون عن فهم
الثورة والثورة المضادة
اليسار ،ذكرى جديدة من الثورة األرجنتينية أن
تجيب عما كان سيحدث لي يوم  20ديسمبر
 ،2001وفرضت الثورة األرجنتينية على دي
ال روا واجتاحت البرلمان والعدالة البرجوازية
وتدمير الجيش؟ يمكن اإلجابة على هذا السؤال
ألعضائها؟

نقوم بالرد بأن هذا كان صدمة كهربائية في
جميع أنحاء أمريكا الالتينية  ...وكما حدث في
سوريا وفي جميع أنحاء المغرب العربي والشرق
األوسط أيضا وقد منحل الثورة المضادة القارية
والدولية.
ليس هناك شك في أن الثورة المضادة ،إذا كانت
هذه العملية قد وضعت ،وتجميع قواتهم لمهاجمة
الثورة  ...كما فعلوا في كل الثورات في العالم
التي البرجوازية شهدة و هدد قوتهم .عن طريق
فرانكو (الدكتاتور اإلسباني ،)1975-1939
فيديال (الديكتاتور األرجنتيني،)1982-1976 ،
بينوشيه (الدكتاتور التشيلي .... )1985-1973
أي ضربات معادية للثورة  ...وأرسل عمالءه
إلى ثورة خطوط إلى شوش -الرياض داخل:
كانت البرجوازية لمنع ذلك مصادرة مصادري
والقيادات الخائنة للطبقة العاملة المدفوعة من قبل
البرجوازية لخيانة الثورة  ...وإال فرض حمام
دم مع أفضل المقاتلين في نفس اطالق النار مع
الظهر كما هو الحال في اسبانيا في 1930
وعالوة على ذلك ،وضعت لسحق الثورات
اإلمبريالية الحرب بين األشقاء ،التي يتم فيها ذبح
الشعوب المضطهدة بينهما ،كما حدث مع العراق
مهاجمة إيران من أجل االنتهاء من سحق الثورة
اإليرانية البطولية لعام  ،1980والتي صودرت
من قبل آيات هللا.
اليسار اإلصالحي ،الممرضة العاصمة الموت
ترى سوى «عبر السلمى» و «الديمقراطية»
االشتراكية ،وبالتالي ال تعد الطبقة العاملة ،وليس
لالستغالل وال مناضليه إلى الثورة المضادة
عندما يبدأ في النمو.
في الشرق األوسط شهد «ربيع الشعوب»،
أو «الثورات الديمقراطية» عندما الثورات

بداية العمال من أجل الخبز ،الذي اشتبك علنا
مع الحكومات واألنظمة اإلمبريالية في جميع
المنطقة ،والجماهير لم يجعل الثورة مع كتاب
تحت الذراع .لتاريخ البشرية هو تاريخ الصراع
الطبقي.
في حالة األرجنتين ،على افتراض أن الثورة قد
وضعت في مستوى سوريا وليبيا واليمن ،كان
يمكن أن يكون على المضادة مفتوحة .دون حتى
نصل الى ذلك ،وقعت مجزرة جسر بويريدون
مكان ،و 40جريمة قتل في  20ديسمبر .2001
وهذا يعني أن البرجوازية كانت تستعد فرقته من
المسلحين والقوات صدمة الفاشية لسحق الثورة.
وهذا لم يحدث .جاء البوليفارية ،مع كاسترو،
وكيرشنر وموراليس تحويل هذه العملية الثورية
وتعزيز البرجوازية إلى أن العمال يعانون اليوم.
ولكن ،ونحن نصرة ،الثورة نفسها قد وضعت،
الثورة المضادة لن يكون ردا فوريا .يلفت االنتباه
جميع برامج الصمت البرلماني األيسر على
جزر مالفيناس ،حيث توجد قاعدة حلف شمال
االطلسي .أو تعتقد ،كما أمر الشراء« ،سوف
تتخذ السلطة السياسية» ،وسوف حلف شمال
االطلسي ننظر في االتجاه اآلخر؟
ال شك في أن حلف شمال األطلسي الفوكالند
أن هاجم بقسوة الثورة األرجنتينية .إذا كانت
الجماهير ال تعوق والجيش التشيلي ،البرازيلي،
الخ كما أنها بمثابة القوى المعادية للثورة من
اإلمبريالية لغزو ومواجهة الثورة .هناك  7قواعد
عسكرية يانكي في كولومبيا .ان االمبريالية
استخدام جميع وكالء لسحق الثورة ،وهذا ما
يقومون به في سوريا وفي جميع أنحاء الشرق
األوسط.
دعونا نلقي نظرة على هايتي .اقتحمت قوات
االمم المتحدة واحتلت هذا البلد لسحق انتفاضة
العبيد .القوات على من جميع بلدان أمريكا
الالتينية ،وخاصة البوليفارية ،بقيادة البرازيل
المرسلة من الحكومة ديلما ،أكبر انقالب وغزو
هايتي.
عندما يكون هناك ثورة ،وضعت الجماهير

اإلخالء من حلب

في هيئة دائمة لتنظيم العمل المباشر والنضال
الجماهيري .البرجوازية تدخل هذه المنظمات
مباشرة أو ترسل عمالئها إلى شوش عليهم ،حتى
ال تتطور لديهم هيئات السلطة من المستغلين.
في األرجنتين كانت قد تقدمت الثورة كما
المغرب العربي والشرق األوسط ،والتي من
شأنها أن تجعل البيرونية وغيرها من مكونات
البرجوازية؟
إدخال الكائنات الحية ازدواجية السلطة لتدميرها،
الستمالة لهم ،إلى الضرب بيد من حديد وترك
أجنحتها اكثر تشددا.
اآلن هم يدرسون ثورات القرن العشرين ،وسوف
ندرك أن هذا حدث في كل الثورات سحق؟
اإلمبريالية بدعم الستالينية نظمت وخططت
معاعلى خنق العمليات الثورية األكثر تقدما،
بما في ذلك المواثيق الدولية المعادية للثورة
ضخمة .لذلك كان في نيكاراغوا والسلفادور،
حيث الساندينيين وفارابوندو مارتي اندمجت في
الجيوش البرجوازية مع ضباط الثورة المضادة
الفاشي ضده الثورة كان يقاتل.
ما حدث في نيكاراغوا كان جريمة  ...مع وفاة
أكثر من  100،000نيكاراغوا يتم سحق «ضد»
جيش من المرتزقة جندوا من جميع أنحاء أمريكا
الالتينية ريغان مع الجنراالت األرجنتينية من
الديكتاتورية التي كان التدريب .والساندينيين
تسليمها في نهاية المطاف على السلطة
للبرجوازية ،وتنظيم «انتخابات ديمقراطية» ...
على النحو المقترح من قبل األمانة الفنية المؤقتة
في كل زاوية « ...ديمقراطية حقيقية» كما يقول
مع زعماء اإلمبريالي على فاروفاكس االجتماعي
في اليونان ،وكالينيكوس في انكلترا .
اإلصرار ويصرون على أن سوريا هي جارية
ل»حرب عالمية ثالثة» .وهذا مثل قوله أن في
السلفادور ونيكاراغوا كان هناك اشتباك بين
االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة األمريكية،
وتتقدم حرب الواليات المتحدة ضد الدولة
العمالية .بينما في الحقيقة كان هناك الكونتادورا
اتفاق الدولية وإسكيبوالس ،لسحق الثورة .هذا
هو ما يجري فرضها اليوم في سوريا على اتفاق

للثورة المضادة من تركيا وروسيا والواليات
المتحدة مع جميع عمالئها  ...واالتفاق اللقاء الذي
يجلس أيضا االصالحي اليسار العالم .أنها مهمة
في هذا الجدول .يقولون أن أولئك الذين يتآمرون
ضد الثورة وضد الشعب محاربة بينهم.
حسنا ،ويحدث وحدث في الشرق األوسط.
البرجوازية عندما يرى الخطر في الممتلكات
الخاصة بك تطور كل غريزته والوعي الطبقي.
ويشحذ درجة القصوى .ويقدم العديد من وكالء
المدفوعة .هذه هي الطريقة التي يتم استدامة هذه.
في منطقة الشرق األوسط تعيش سلسلة من
الثورات خيانة ،وتحيط ،ذبح  ...ويعاب حتى
من قبل «االشتراكية» الذين لم يفهموا أن الثورة
الوطنية التي شكلها ،ولكن الدولي لمحتواه .في
حين أن الثورة المضادة تسعى لسحق الثورة في
جميع أنحاء العالم  ...وأيضا من داخل !!!
لليسار في البرلمان إذا ضاع .متحدثا عن
«االستيالء على السلطة السياسي» .من 20
ديسمبر ،ولكن ال يتكلم أو تكوين األحزاب
للثورة .عندما يرون أي تمييز .عندما سحق كما
هو الحال اآلن ،إما .هذا هو المصلح ملخص
الحديث عن االشتراكية في أيام األعياد وأبدا فهم
األقل عن الثورة ،والذي لم يكن حتى يحلم األداء.
مأساة:
أصداء ترك الخوف من اإلسالم التي تشجع
اإلمبريالية
وأفضل مثال على ذلك هو جيش الشعب الجديد
(ما يسمى حزب مناهض للرأسمالية الجديد)
الفرنسية ،التي تقدم المشورة للجزارين الخامس
الجمهورية الفرنسية لتسوية مع «مزيد من
الديمقراطية وأقل األسلحة ».رؤسائهم استخدام
كليهما .كذبة برجي مركز التجارة العالمي
ألسلحة الدمار الشامل وداعش هراء إنشاؤها
من قبل أوباما .وهكذا اإلمبريالية خلقت برنامج:
الخوف من اإلسالم.
ويضمن هذا لنهب ثروات الشعوب الشرقية
وذبح ثوراتها .مع هذا تعمل السياسة اليسرى
اإلصالحيين ببغاء لإلمبريالية ،وتعزيز السيطرة
على البرجوازية اإلسالمية الرجعية على
استغاللها .إذا خسرت في الحبوب.
ولم يفهموا أن ال  300ألف نسمة من حلب هم
 ٪99من العمال واألسر الفقيرة؟ هم يعتقدون
أنهم االنتحار؟ حيث كنت أعتقد أنها سوف اآلن؟
أين؟ للصحراء.
اليوم استئجار غرفة في المناطق التي تسيطر
األسد أو في أي مكان في سوريا دمر يكلف 300
 !$والبرجوازية السورية يعيشون في قصورهم
أو في الخارج.
الجماهير ال يكون خطأ من تفاهات اإلصالحية.
العمال ثاقب الفكر تجد طريقها إلى الثورة.
ومجزرة في سوريا ال يعيش في سالم ألولئك
الذين قذف.
أبو معاذ
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اليسار االصالحي يغطي مجزرة األسد مع الدعاية اإلمربيالية «اإلسالموفوبيا” ...
لتربيــر تغطيتهــا ملجــزرة األســد وتجاهــل العــال واملســتغلني القتــال ضــد نظــام اإلبــادة
الجامعيــة الســوري وقواتــه املرتزقــة ،العــامل اليســار الجديــد يلعــب الدعايــة اإلمربياليــة
مــن الشــعوب املســلمة يف املغــرب العــريب والــرق األوســط لتربيــر النهــب اإلمربيــايل
املنطقــة والغــزوات العســكرية .مــع حملــة كراهيــة اإلســام لــه ضــد الجهاديــن
مكافحــة اإلســامي ،جعلــت اإلمربياليــة مجازرهــا أبشــع ضــد الجامهــر .فعلــت أمــس
يف حــريب الع ـراق وأفغانســتان ،واآلن يف ســوريا مــع العــذر املثــايل «مكافحــة داعــش»
يذبــح الجامهــر مــن خــال األســد وبوتــن .أننــا أمــام الدعايــة اإلمربياليــة وقحــة لتربيــر
عملهــا يف املنطقــة يــدل عــى أنــه حتــى أمــس ممثــي «محــور الــر» ،كــا آيــات
اللــه اإليرانيــن وحــزب اللــه ،هــم اآلن جنــود جيــد قضيتهــم وحلفائهــا يف مجــزرة ضــد
الجامهــر الســورية.
و»اليســار الجديــد» العــامل أصــداء هــذه الحملــة ويحولهــا إىل الحجــة الرئيســية التــي
يســمم وعــي املاليــن مــن العــال يف جميــع أنحــاء العــامل .املتكــررة عــى نطــاق واســع
يف الصحافــة عــى أن يف ســورية كان هنــاك خــاف بــن القطاعــات الرجعيــة وال تعــرف
النضــال الثــوري للجامهــر ضــد اإلبــادة الجامعيــة األســد .وهــم يؤكــدون ان مــن
العمــل والقتــال اســتغاللها منــذ عــام  2011لهزميــة األســد والفــوز الخبــز والحريــة،
كلهــا الجهاديــن.
لذلــك يقولــون للعــال العــامل أننــا بحاجــة إىل تــرك مذبحــة ضــد الجامهــر الســورية
وحلــب وذلــك ألن جميــع مــن شــأنه  ISISوتنظيــم القاعــدة والجهاديــن .تنتــر بــن
العــال ارهاب”مكافحــة االســام ،وهــو نفــس العلــم الــذي اســتخدم بــوش لغــزو
العــراق ،وأن فرنســا تســتخدم لغــزو مــايل وتشــاد .الربجوازيــة ينقــل اليســار الســم
النظــام مــن الظاملــن .ملــاذا ال يتهــم البابــا وقــادة الكنيســة األرثوذكســية الروســية
لتكــون أكــر القتلــة الجهاديــن عــى هــذا الكوكــب نعمــة الســيوف كل جنــدي القاتــل
الــذي ذبــح شــعبه؟
يف ســوريا ويف جميــع أنحــاء املغــرب العــريب والــرق األوســط ،هنــاك وجهــان :الجهــاد
مــن املظلومــن واملضطهديــن «اليســار العلامنيــة» هــي املحكمــة الثانيــة.
الجامهــر املناهضــة لإلمربيالية،وتــم التالعــب بهــا مــن قبــل الربجوازيــة املحليــة،
وكانــت تســمى مــن قبــل اليســار األبيــض ،تعليــا وعلامنيــة واملاســوين ،املتحــدث باســم
والربجوازيــة اإلمربياليــة ،إذ أن «شــعب همجــي ومتخلــف» عندمــا يكــون هــذا اليســار
الــذي دافــع عــن مصالــح الجمهوريــة الخامســة االســتعامر الفرنــي ،ومدينــة لنــدن
ووول ســريت .خــاض العــال تجويــع أكــر مــن اليســار اإلمربيــايل للمحرتفــن التــي

يهاجــم قــوة مــن الجامهــر ،روحــه للفــوز ضــد اإلمربياليــة.
الذيــن يقاتلــون ضــد املجــرم األســد ليســت «القبائــل»« ،الربابــرة املتخلفــة» أو
«املتطرفــن اإلســاميني» كــا يقولــون اإلصالحيــن والتيــارات االجتامعيــة لإلمربياليــة،
وهــي الطبقــة العاملــة وحلفائهــا ،وفق ـراء الريــف واملدينــة نحــن نواجــه الرتوتســكيني
التحيــز واالخرتاعــات مــن املراجعــن املاركســية الذيــن يتعاملــون مــع العــال
املضطهديــن بــازدراء واحتقــار ،والقتــال مــع الجامهــر الثوريــة واســتعادة الســيطرة
عــى أفضــل الــدروس وتقاليــد أمميــة املاركســية ،كــا الثــوري تســمى الــدويل الثالــث
ل» النــاس الرشقــي «أعلــن:
“[الكومنــرن] دعــا شــعوب الــرق دون أن يطلــب كل ممثــل ”:هــذه املــرة ،كنــت
تنتمــي إىل األمميــة الشــيوعية ،والحــزب الشــيوعي ،أم ال؟ نحــن ال نطلــب منهــم:
الحــزب الــذي تنتمــي؟ ونحــن نســأل كل واحــد منكــم ليقــول لنــا :كنــت الرجــل الــذي
يعيــش لعملــه؟ انــه ينتمــي اىل الجامهــر العاملــة؟ هــل تريــد إنهــاء القتــال بــن النــاس؟
انــه يريــد ان تنظيــم الكفــاح ضــد الظاملــن؟ وهــذا يكفــي )...( .نحــن نحــرم املشــاعر
الدينيــة للجامهــر وتثقيــف تعــرف مــرة أخــرى للجامهــر .وهــذا يتطلــب عمــل عــدة
ســنوات .نحــن نقــرب مــع الرعايــة املعتقــدات الدينيــة يف الــرق الجامهــر العاملــة
وغريهــا مــن البلــدان )...( .ونحــن نعتقــد أن يــوم الســاطني أكــر ،يجــب أن ال يتســامح
مــع االســتبداد .يجــب أن تبــدد وتدمــر إميــان ســلطان ،وإقامــة الســوفييتات حقيقيــة.
وكان الفالحــن الــروس أيضــا ثقــة كبــرة يف القيــر .اال انــه عندمــا فــازت ثــورة حقيقيــة
للشــعب ،كان هنــاك مــا يقــرب مــن أي أثــر لذلــك اإلميــان يف القيــر .وســوف تكــون
هــي نفســها يف تركيــا وجميــع أنحــاء الــرق عندمــا يتــم ثــورة حقيقيــة مــن الفالحــن
بهــا .لــذا ،فــإن النــاس برسعــة تســليم إميانــك و ســلطنة أســيادهم “.
وأنــا أقــول إننــا نواجــه اآلن مهمــة الدعــوة اىل الجهــاد ضــد الرأســاليني الربيطانيــن
والفرنســيني.يا الرفــاق ،يتذكــر مــا هــؤالء البلطجيــة يقومــون هنــا اآلن .وغنــي عــن
الحديــث عــن هــؤالء النــاس الذيــن ال ســيام ممثلــة متثيــا جيــدا هنــا .هــل تعــرف
حتــى الوضــع يف العاصمــة الربيطانيــة والفرنســية تــم إنشــاؤها يف تركيــا ،الوضــع يف
العاصمــة الربيطانيــة خلقــت يف بــاد فــارس ،والوضــع بالنســبة ألرمينيــا ،أمــس أرادت
كل الحكومــات الوفــاق للدفــاع عــن واليــوم ال أحــد يدافــع عــن”
أيهــا الرفــاق! لقــد قيــل الكثــر عــن «الحــرب املقدســة» يف الســنوات األخــرة.
الرأســاليون ،عندمــا كانــوا يخوضــون حربــا اســتعامرية دمويــة ،حاولــت أن تظهــر هــذه
املجــزرة عــى أنهــا حــرب مقدســة ،وتســببت يف كثــر مــن النــاس يعتقــدون .عندمــا
تحــدث يف  1918-1914مــن «حــرب مقدســة» كان خطــأ وحشــية .ايهــا الرفــاق ،وهــم
الذيــن تجمعــوا ألول مــرة يف الكونغــرس لدينــا مــن الشــعوب الرشقيــة ،يجــب أن يعلــن
حربــا مقدســة ضــد اللصــوص ،الرأســاليني األنجلــو الفرنســية .اآلن يجــب أن نقــول أن
الوقــت قــد حــان أن العــال يف العــامل كلــه ميكــن أن تحصــل عــى مــا يصــل والقيــام
باالنتفاضــة مــع عـرات ومئــات املاليــن مــن الفالحــن ،ميكننــا تشــكيل الجيــش األحمــر
أيضــا يف الــرق ،تســليح وتنظيــم متــرد يف الجــزء الخلفــي مــن الربيطانيــن ،ميكننــا أن
نحــرق الصــوص ،ميكــن أن يســمم وجــود كل ضابــط بريطــاين وقــح مــن الحاكــم يف تركيا،
وبــاد فــارس والهنــد والصــن.
ايهــا االخــوة! وقــد حــان الوقــت لتنظيــم الجهــاد الحقيقــي ضــد اللصــوص والظاملــن.
يبــدو األمميــة الشــيوعية لشــعوب الــرق ويقــول« :اإلخــوة ،والدعــوة للجهــاد ،ألول
مــرة ضــد اإلمربياليــة الربيطانيــة”
ليونارد هوفستادتر
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موجة جديدة من اتجاه  ... PTSف
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كل االشــراكني خطــر ،وأود أن يكــون حرجــا يف قـراءة
ع ـرات وع ـرات مــن األعــال الوحشــية املضــادة
للعامــل مكتــوب يف «اليســار يوميــات» مــن قبــل
قــادة  PTSبشــأن القضيــة الســورية .لــو مل يكــن
رضوريــا ملواجهــة تســلط الســم عــى اآلالف مــن
العاملــن ورجــال صادقــن ،وأنهــم يســتحقون ســوى
الصمــت واالحتقــار األكــر املطلــق.
ثــورة ســحقت مــن قبــل الفاشــية األســد وتســليم مــن
الداخــل مــن خــال الجـراالت مــن الربجوازية الســنية
مــن الجيــش الســوري الحــر الذيــن متكنــوا جنبــا إىل
جنــب مــع لجــان التنســيق املحليــة آل النــرة مــن
العــال والجنــود العاديــن ،ويقــدم وهميــة عــى أنهــا
انتصــار لروســيا و آل األســد ضــد الواليــات املتحــدة.
الكــذب الحقيقــي لالتجــاه  ،PTSالــذي ينــص عــى أن
الواليــات املتحــدة ســوف تكــون ضعيفــة ألن أوبامــا
ينســحب مــن الرئاســة ويــأيت ترامــب .يقولــون أيضــا
أنــه يف معركــة حلــب يف تغيــر ميــزان القــوى بــن
الواليــات املتحــدة وروســيا وأن هــذا الوقــت هــو
روســيا مــع األســد الــذي ســوف نحللهــا «ســوف
تقــدم تنــازالت للواليــات املتحــدة»« :ومــع ذلــك ،كــا
هــو الحــال يف الحــاالت الســابقة يبــدو مــن الصعــب
الذهــاب إىل تحقيــق أي حــرف دائــم وفقــا لذلــك.
مل يحــدث يف املــايض ،وأقــل بكثــر اآلن أن كال مــن
روســيا واألســد نظــر أوبامــا (وكــري) واثنــن مــن
الهيئــات السياســية التــي هــي عــى وشــك مغــادرة
اإلدارة ،يف حــن ينتظــر أن تشــكل ورقــة رابحــة،
والنظــام الســوري ضــد أفضــل موقــع عســكري حلــب
 4ســنوات املاضيــة .يف أي حــال الفــروف ســاع مــا
هــي التنــازالت التــي هــم عــى اســتعداد لالع ـراف
تــوازن جديــد للقــوى يف األرض غ ـزا “
إذا خــرت الواليــات املتحــدة معركــة حلــب كــا
ادعــت مــن قبــل األمانــة الفنيــة املؤقتــة ،وســنكون
قبــل الحــرب األوىل التــي تخــر الواليــات املتحــدة
حتــى بــدون اطــاق صــاروخ باتريــوت وبــدون حشــد
أســطول أقــوى املوجــودة يف البحــر األبيــض املتوســط.
فيلــم الخيــال صحيــح أن أي شــخص يقــول االش ـرايك
ميكــن أن يعتقــد.
دعونــا نــرى مــا لديــه ضعــف أوبامــا  ...أكــر مــن
ســنة واحــدة خاضعــة للحظــر البنــوك مــن قــرص
والواليــات املتحــدة عــن األمــوال األوليغارشــية
الروســية ،ليصــل إىل ؤ .لقــد حــان الوقــت أن اتجــاه
 PTSال تكــذب أكــر وتــرك ،حتــى لبضــع ســاعات
مــن اللعــب الســم العامل300.مليــار$
ضعفــت الواليــات املتحــدة لعــدم متكنــه مــن التدخل

بوتني واوباما

املبــارش عســكريا يف أي مــكان تريــده بســبب الــذي
ال يــزال يعــاين داخــل «متالزمــة فيتنــام» الحقيقيــة
بعــد املــرىب لــه يف العــراق .وهــذا يعنــي أن القــوة
اإلمربياليــة املهيمنــة فقــدت قــوة الن ـران والتدخــل
املبــارش عــى هــذا الكوكــب بســبب العــال األمريكيني
مل يعــودوا عــى اســتعداد للمــوت مــن أجــل األربــاح
واألعــال التجاريــة مــن  ٪1مــن وول ســريت أمــس
كــا فعلــوا يف الع ـراق وأفغانســتان.
ال قــوة النـران ،واســتغل أوبامــا عــن وكالء لالمربياليــة
الحتــواء العمليــات الثوريــة .يف ســوريا ،أوبامــا ،جنبــا
إىل جنــب مــع منظمــة حلــف شــال األطلــي،
رصــدت األســد وبوتــن لهــم (يتبناالقتلــة املأجوريــن)
ثــورة املجــزرة.
ارسائيــل ال ميكنهــا القيــام بهــذا الــدور ،فعلــت وغــزو
ســوريا لســحق الثــورة وموحــدة لهيــب الجامهــر من
املنطقــة .قامــت الواليــات املتحــدة مبهاجمــة ســوريا
مــع مــا ميكــن أن بوتــن :األســد وإيـران ،وأرســلت إىل
تركيــا الســنية الربجوازيــة إىل خنــق الســلطة املزدوجــة
يف املــدن املتمــردة.
يقــول اتجــاه  PTSأن اليــوم يف ســوريا ،هنــاك حــرب
بــن القــوى االمربياليــة واإلقليميــة .ولكــن أيــن هــو
اإلمربياليــة والطبقــة العاملــة يف الحــرب عــى هــؤالء
النــاس؟ هنــاك الحــروب التــي مل يكــن لديــك الطابــع
الطبقــي ،وأنــه هــو الدولــة والعالقــات بــن الــدول:
التجاذبــات السياســية بــن الطبقــات وبــن الــدول
املضطهــدة واإلمربياليــة .القــول بــأن األســد وبوتــن
هــو الفــوز اإلمربياليــة األمريكيــة يف ســوريا ،هــو
أن أقــول املظلومــن يف العــامل لنشــيد مذبحــة ضــد

الجامهــر الســورية  ....مــا العــال يف العــامل ســيحتفل
ليــس هزميــة اإلمربياليــة األمريكيــة ،وأكــر ســبب
مــآيس ومصاعــب؟ نحــن أمــام املدافعــن محــرج
األســد تغطــي الجالديــن مــن املظلومــن .إذا مل يكــن
كذلــك ،مــا الربنامــج إىل التدخــل يف الحــرب؟ ثــورة
ليســت متفــرج يف الحــروب ،هــو الحــرف الــذي هــو،
منــذ الحــروب ميــوت العــال واملســتغلني ،ال ميــوت
الربجوازيــة.
الثوريــة املاركســية لديــه دليــل عــى برامــج مختلفــة
لرفــع قبــل الحــرب هــي الحــرب اإلمربياليــة ،والغــزو
مــن قــوة إمربياليــة يف بلــد شــبه مســتعمر ،الــخ
ولكــن اتجــاه  PTSالربنامــج ال يف «الحــرب الســورية»،
مــا يعنــي أن كل مــن يقــول ويكــرر ،ثــم تنفــي
والعــوودة مــرة أخــرى ،هــو محــض وحـرا لتســميم
وعــي العــال عــى عــدم التدخــل يف النضــال الثــوري
اســتغالل الســوريني .يف الواقــع ،األمانــة الفنيــة املؤقتة
مــن اتجــاه الربنامــج قبــل املســألة الســورية هــو:
«يــا عــال العــامل ،ال تفعــل أي يشء قبــل املجــزرة
واإلبــادة الجامعيــة األســد» ،وهــو مــا يعنــي أن األســد
مســتمريف ذبــح.
هنــاك أوقــات اتجــاه واحــد مســتوى منخفــض جــدا
تدمــر وتزويــر املاديــة التاريخيــة .أعــود لدراســة
كالوزفيتــز ولكــن ال ننــى لينــن ،الــذي دفــن كل
يــوم .والقصــة أن تكــون أقــوى مــن أي منظمــة،
والجامهــر اســتغالل الســورين ســيعود قريبــا إىل
قدميــه ،موصلــن لــه مــن أي وقــت مــى.
إيفان ليون
حقيقة المقهورين
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من الصفحة األخرية

والواليــات المتحــدة والشــرق األوســط:
نفــس الفئــة ،وهــو نفــس العدو .قــاد
المعركــة ،جنبــا إلــى جنــب مــع مئــات مــن
الثــوار الســورية ،مــن أجــل الحريــة لجميــع
الســجناء السياســيين فــي العالــم ،مثــل
المقاومــة الفلســطينية ،والســجناء الباســك،
عفرون(قبــض عليــه فــي الدولــة اإلســبانية)،
عمــال النفــط حكــم عليــه بالســجن مــدى
الحيــاة فــي الس هيــراس (األرجنتيــن)،
الفوضوييــن مســجونين فــي اليونان .العمــال
وطليعــة شــباب الثــورة الســورية معرفــة
وفهــم أكثــر وأكثــر علــى تجربتــه الخاصــة
فــي ســوريا تعطــي العقوبــة إلــى الطبقــة
العاملــة العالميــة كلهــا ،وبــأن األســد قــد
فــرض إبــادة جماعيــة مماثلــة ألن القيــادات
الخائنــة فــي العالــم تعمــل دعــم فئــة أيديهــم
لقتــل الشــباب والعمــال الســوريين.
مــع الجنــراالت الجيــش الســوري الحــر
مــن الشــمال الســوري فــي معــارك ال طائــل
مــن وتركيــا ،مــع سياســيين ورجــال أعمــال
مــن الالجئيــن آل فــي إدلــب ،وحلــب ثــوري
تحيــط أخيــرا مــن قبــل قــوات األســد ،وابــا
مــن بوتيــن والقــوات يانكيــز المواليــة لــل
.YPG
وبمــا أنــه كان أيضــا واضحــا جــدا أن
الحصــار التركــي خــدم لقمــع الطبقــة العاملة
التركيــة وتعزيــز الحــدود مــع ســوريا،
لتأديــب أكثــر مــن  4مالييــن الجــئ وهنــاك
وعــدم تنظيــم أو تنظيــم صفوفهــا المقاومــة.
يجــب علينــا قــول الحقيقة! بالنســبة للبائــع
األيســر مــن األوهــام وكيــل أعمــال كبيــر
رميــات فقــط تســميم عقــول العمال .أوبامــا
وبوتيــن اإلحداثــي عــدم صدمــة طائراتها في
المجــال الجوي الســوري .الواليات المتحدة،
مــع البرجوازيــة الكردية داعش وتركيــا
يســيطرون علــى شــمال ســوريا .ركزت
قــوات مــن كل العصابــات الرأســمالية إلــى
مجــزرة حلــب ،كمــا فعــل أمــس فــي حمص،
قصيــر وداريا .وهــم يعرفــون أن نــزاع
مفتــوح علــى الغنائــم ســيأتي عندمــا ســحق
آخــر معقــل للثــورة العمــال والفالحيــن التــي
فتحــت فــي عــام  2011فــي منطقــة الشــرق
األوســط والمغــرب العربــي ،مــن تونــس
إلــى القاهــرة مــن حلــب إلــى القدس .فــي
ظــل هــذه الظــروف ،تعييــن الثــورة المضادة
اليــوم هدفهــا :لمهاجمــة لســحق عشــرات
وعشــرات اآلالف مــن الجنــود والمتمرديــن

مــن الجماهيــر الذيــن يقاومــون فــي ســوريا.
أبــو البــراء قــاد نضــال عمــال حلــب بجانــب
والــده مصطفــى ،ســقط أيضــا فــي القتــال،
ونــزع ملكيــة الرأســماليين ورجــال األعمــال
فــي ســوريا ال تملــك العلــم وال للفكــر
وفقــط تدافــع مــن الحصــول علــى أربــاح
وســيم مــع الحــرب والتفــاوض مــع جميــع
االطــراف فــي حيــن تجويــع إلــى  $ 12فــي
الشــهر اســتغلت استشــهد الســوريين .كما
يفعــل أصحــاب العمــل فــي تركيــا واألردن
والحــدود اللبنانيــة مــن استشــهد ســوريا .لم
الغضــب ضــد العمــال الثــوري ال تســتغرق
وقتــا طويال .دمــرت المصانــع التــي
تتخذهــا بواســطة طائــرات بوتيــن .أدت
الجنــراالت اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة
البعــد الحــدود أســلحتهم إلــى الشــمال علــى
الحــدود مــع تركيــا ،وذلــك ألن هذه األســلحة
فــي أيــدي الجماهيــر ذاتيــة التنظيــم ،يمكــن
أن تتكــرر فــي القتــال الــذي انتهــى كســر
حصــار حلب .وقــد غضــب الكلــب بشــار
بالفعــل مــن قبــل الجنــاح الثــوري اليســار
االشــتراكي والكتائــب المتمــردة فــي
سوريا .أســابيع دمــرت مقــر مجموعــة
ســفيان الليــث ،مــع الطائــرات الروســية
مــن الجيــل األخيــر .كان هــذه المــرة فــي
راشــدين الضواحــي الجنوبيــة لمدينــة حلــب،
حيــث مرتزقــة بشــار قــد تنهــي حيــاة أبــو
البــراء ،الــذي كان رئيــس هيئــة الدفــاع عــن
الجبهــة الجنوبيــة مــن حلــب .
تــم تشــغيل الرفيــق أبــو البــراء بشــكل عاجل
في مستشــفى ميداني في ســوريا .ال صمدت
فتــرة مــا بعــد الجراحــة .وإذا خرجــت مــن
الجيــش الحر العــام البرجوازيــة أو آل
النصــرة اليــوم ســيكون علــى قيــد الحيــاة
فــي أفضــل المستشــفيات فــي تركيا .رفاقــه،
واآلالف مــن العمــال الذيــن اليــوم فــي

مقاومــة حلــب تمتلــئ الغضــب والكراهيــة،
ونعــرف أن أشــياء مــن هــذا القبيل.صبــي
يبلــغ مــن العمــر  24عامــا ،وهــو ثــوري
اشــتراكي ،زعيــم مجموعــة ســفيان الليــث
مــن «ثــوار الشــام» ،وكان واضحــا جــدا
أن يقتــل الثعبــان عــن طريــق قطــع الــرأس،
والتــي الرئيســي فــي دمشــق ،فــي القــدس
وفــي وول ســتريت.
ســقط الرفيــق أبــو البــراء فــي خنــدق
الحــق ،والقتــال ضــد الفاشــية األســد
المدعــوم مــن بوتيــن وتحــت عبــاءة
واقيــة مــن االمــم المتحــدة والواليــات
المتحدة .حــارب ببندقية  ،التــي تمزقهــا
جماهيــر الجيــش األســد .ثــم هنــاك M16
امريكــي أو صواريــخ ســام (ســطح-جو)
األميركيين .ثــم هنــاك ســكان مــن العمــال
والفالحيــن ذبــح ،مــع األســوأ مــن الصمــت
مــن العالــم اليســار  ...وعندمــا ال ،للســتالينية
والقــوى المعاديــة للثــورة التــي تدعــم علنــا
بوتيــن واألســد .اليوم ،النقــاب عــن مأســاة
الجماهيــر الســورية الســقوط .نفس التحالــف
المعــادي للثــورة حــول ســوريا ،فــي ظــل
الهجمــات أوامــر الواليــات المتحــدة فــي
العــراق ،فــي الموصل .هاجمــت الواليــات
المتحــدة العــراق مــن جديد .إلنهــاء المهمــة
التــي داعــش ال يمكــن تحقيــق مــا يلــي:
االنتهــاء مــن ســحق االضطرابــات الثوريــة
للجماهيــر العراقيــة التــي اندلعــت فــي عــام
 .2014والمالكيــن الحقيقييــن يعــود علــى
مــا هــو عليــه.
اإلصالحــي اليســار والســتالينيين يفركــون
أيديهم .وفــي نظــرة غيــر مبال .لديهــم
الســام الذيــن ســقط الزعيــم الثــوري
االشــتراكي للجماهيــر المغــرب العربــي
والشــرق األوســط .ثورية شــابة داهيــة
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الــذي قــدم لــه الماركســية الثورية فــي الوقت
الــذي بــدأت ثــورة  .2012-2011اعتنــق
األعــام الدولــي الرابــع الصغــار جــدا
ومعظــم حياتــه واعيــة عــاش النضــال
مــن أجــل الثــورة الســورية ووضــع يقــف
حــزب الثــورة االشــتراكية فــي جميــع أنحــاء
الشــرق األوســط والعالم .هــو وأســرته
يعيشــون ويعيــش كعمــال مــع بائســة $ 12
فــي الشــهر أن أربــاب العمــل  -هــل هــم
تحــت أي رايــة  -دفــع العمــال فــي جميــع
أنحــاء مغــادرة ســوريا.
ووصفــه بأنــه اشــتراكي ،أكمــل أبــو البــراء
إعــداد الثــوري دراســته  -فــي الخنــادق،
مــع رفاقــه ،أو فــي البلــدان المجــاورة -
كتــب التروتســكية التــي يتــم ترجمتهــا إلــى
العربيــة ،بمــا فــي ذلــك األهــم مــن ذلــك،
حماســي ،والبرنامــج االنتقالــي  .ويوضــح
وفــاة رفيقنــا أيضــا حقيقــة مــن حقائــق
الواقــع الــذي ال يمكــن إنــكاره :قــادة اليســار
اإلصالحــي فــي البرلمانــات البرجوازيــة
تتمتــع يعيــد الــى ثــورة بطوليــة ،أو كمــا
بائســة بيعهــا للعاصمــة دعــم األســد
«الفرانكــو الســوري» .وفي الوقــت نفســه،
والكــوادر الثوريــة تمــوت والقتــال فــي
األكثــر تقدمــا مــن الصــراع الطبقــي مــع
المســتغلين فــي ســوريا.

قبل أســابيع ،كان األســد في إدلب الجنراالت
قــال قــادة الكتائــب المتمــردة مــن حلــب
إلــى االلتفــات االنضبــاط العســكري .وقال
الرفيــق أبــو بــراء ،أي شــخص أن يســتمع،
أن فقــط اجتماعــات رجــال الكتائــب ،لجــان
التنســيق والذيــن يقاتلــون حقــا فــي الجبهــة
وحاصــرت الجماهيــر حلــب أوال .حتــى
ذلــك الحيــن ،وحلــب مســيجة ،ســعى هــو
وأصحابــه ليكــون الناطــق بلســان الجماهيــر
الجائعة .قبــل أيــام نشــرنا هــذه الشــكاوى
مــن المظلوميــن مــن حلــب ضــد الجنــراالت
البرجوازيــة مــن الجيــش الســوري الحــر
التــي تخلــت عــن نضالهــم.
ســقط الرفيــق أبــو البــراء معــه عندمــا كنــا
االنتهــاء مــن المجلــد الثانــي مــن كتــاب
«ســوريا تحــت النــار»  16-2015بعنــوان
«ســوريا :عمليــة مذبحة» .معــا ،فريــق،
وإعــداد الناتــج الــدوري فــي العربيــة
«حقيقــة المقهوريــن» ،المتحــدث باســم
لجــان التنســيق الثوريــة المجموعــة ســفيان
الليــث .وكان مديــر تحريــر المجلة .كنــا
تنظيــم جــزء األممــي الثــوري للطليعــة
العمــال والكتائــب مــن ســوريا والشــرق
األوســط حــول مجلــة الرقميــة والمطبوعــة
 ...التروتســكية تحولــت إلــى التحــدث باللغــة
العربيــة لغــة الثــورة االشــتراكية.

يونيو  ,2016ابو الرباء قدما املظاهرة لحصل السالح من املخزن من الجيش الحر
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هــذه ضربــة قاســية جــدا ،وهــذا يملؤنــا األلــم
والكراهيــة ضــد المســتغلين ،ال يمنــع ننتهــي
مــن هــذه المهــام المســلحة نقــوم بــه ،وهــذه
المــرة من دونــه  ...ولكن نحن ســوف .قوى
هــذه موجــودة بالفعــل وتزدهــر فــي خنــادق
الحــرب األهليــة.
ونحــن علــى ثقة .ونحــن نعلــم أن هنــاك
اآلالف مــن أمثالــه الذيــن يســيرون والوقوف
الطابــق الســفلي للقتــال مــن أجــل الثــورة
االشــتراكية .كانت الرأســمالية غاضبــة مــع
العمــال والشــباب الثــوري فــي العالم .هــو
وهــي واقفــة أمــام محاربــة الطبقــة العاملــة
العالمية .حتــى  43فــي عــداد المفقوديــن
فــي المكســيك ،وقتــل مايــكل بــراون
وغيرهــم مــن الرجــال الشــباب الســود فــي
الواليــات المتحــدة ،والشــباب اليونانــي،
دولــة الباســك أو اإلســبانية وفلســطين هــم
فــي أقبيــة األنظمــة والحكومــات الرأســمالية.
كان أبــو البــراء اللحــم والــدم مــن أن
الشــباب الثائــر ،ولكــن واعيــة مــن مهمــة
تاريخيــة لوضــع الوقــوف طرفــا فــي
الثــورة االشــتراكية العالمية .وكانــت هــذه
المعركــة لــم تذهــب سدى.التروتســكية
هــي القــوة األحيــاء المنتشــرة فــي طليعــة
المقاومــة الســورية ،نحــن نكــرم الثــوار
وليــس لديهــم للحديــث عــن االشــتراكية

فــي أيــام األعيــاد ويديــر لهــم ويخــون كل
ثــورة أن تفعــل الجماهيــر فــي جميــع أنحــاء
العالم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وضعــت
الكثيــر مــن المســافة بينهــا وبيــن هــذه
الثــورات لهــم.
نحن  FLTIفــي صــراع سياســي صــارم
ضــد البائــع األيســر من األوهــام ،التي تتولى
ممرضــات الرأســمالية فــي حالــة إفــاس،
أو جيــدا قواعــد مباشــرة للمصرفييــن كمــا
يفعــل ســيريزا وحــزب بوديموس .علينــا
أن نفعــل المنتحلــون لالشــتراكية أن عــزل
وتطويــق الثــورات والثــوار ال شــيء .مع
اإلصالحييــن وأعــداء الثــورة الســاخرين
الذيــن ال «لــواء» و «كتائــب» الدوليــة
بعــدم الذهــاب للقتــال مــن أجــل الثــورة
ولكــن لتذهــب وتقتــل مــن وراء الثــوار ،كمــا
فعلــت األحــزاب الســتالينية فــي أوروبــا،
والتــي كانــت دونبــاس قتــل مــا كتائــب لــم
يقــدم االتفــاق أعــداء الثــورة مينســك أوبامــا
وبوتيــن .إذا كان واضحــا منــذ فتــرة طويلــة
أن مــا بيــن الماركســية الثوريــة والســتالينية
هنــاك نهــر مــن الدم .هنــاك «الشــيوعيين
الشــباب» مــن إيطاليــا ،أوكرانيــا ،روســيا
الذهــاب لتحيــة قاتــل األســد فــي دمشــق،
وبذلــك تضامنهــا مــع القــوات الفاشــية ذبــح
فــي ســوريا .على الجانــب اآلخــر ،علــى
المتاريــس مــن المتمرديــن حلــب ،حاربــوا
وماتــوا التروتســكيين .في الوســط ،ونهــر
مــن الدم .علــى جانــب واحــد هــي دونبــاس
الروســية للعمــال الذيــن ال يحصلــون
علــى رواتبهــم لمــدة ســنة فــي إضــراب
ثوري .والنقابــات األخــرى التــي موصليــن
الســتالينيين لثــورة أكتوبــر عقــد القاتــل
بوتيــن ومعــادي للثــورة أرســتقراطية جديــدة
موســكو أدى.
 FLTIتنتهــي وســوف نســتمر وتعميــق
المعركــة التــي كنــا إعطــاء معه .ســنقاتل
مــن أجــل ســوريا الدورية والشــرق األوســط
«الحقيقــة المظلوميــن» ،لتصبــح حركــة
ثوريــة العمــال األممــي واحــدة مــن أكثــر
المناطــق التــي تضــررت مــن اإلمبرياليــة
علــى هــذا الكوكب .هــذه المجلــة باللغــة
العربيــة تركــز علــى الــدروس المســتفادة
مــن ســنوات مــن القتال .إعــان ،كمــا يفعــل
ذلــك لكســب الحــرب ضــد الفاشــية األســد
علــى أن يتــم االنتهــاء مــع الجنــراالت مــن
اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة و آل النصــرة،
فمــن الضــروري أن مصــادرة الرأســماليين
والمصرفييــن ،فإنــه يســتغرق فتــرة تصــل
حــدود بحيــث تســليح أنفســهم وتنظيــم

المالييــن مــن الالجئيــن انهــم يســعون
للعــودة منازلهــم لســحق الكلــب بشــار،
شــريكه بوتيــن ،والقــوى اإلمبرياليــة التــي
تتآمــر وراء الكواليــس واألمــم المتحــدة إلــى
هــذه القــذارة الفاشــية تفعــل عملهــا القــذر.
اليــوم وداعــا ألحــد الشــباب ألمــع
قادتــه و .واحــد مــن الثوريــة األكثــر
قيمة .نحــن التروتســكيين نســقي المعركــة
بدمائنا .ســوف المالييــن منــا تأتــي هــذه
المعــارك واتخــاذ األفــكار التــي أعطــت
أبــو البــراء حياتــه لتحقيــق الفوز .يعيــش
اإلصالحييــن فــي ســام المقابــر للطبقــة
العاملــة العالميــة فــي األنشــطة البرلمانيــة
أو فــي طبقــات عاليــة مــن المقاعــد
األرســتقراطية العماليــة.
رفيقنــا قــررت مــن األممييــن الشــباب
اآلخريــن ،يعلــن اســم مجموعــة فــي ســوريا
ســفيان الليــث ،ابــن تروتســكي ،قتــل علــى
يــد الســتالينية .اليوم نســتطيع أن نقــول أن
الرفيــق أبــو البــراء باعتبــاره رمــزا مــن
الشــباب الثــوري ،ســوف المعركــة أيضــا
العلــم مجموعــة ســفيان الليــث والطبقــة
العاملــة والمظلوميــن فــي ســوريا.
أبــو البــراء هللا هــو شــهيد الطبقــة العاملــة
الســورية والعالــم ،رايــة المعركــة مــن
كل التيــارات االشــتراكية والثوريــة
الذيــن يدعمــون القضيــة العادلــة للثــورة
الســورية ضــد الكلــب الفاشــي األســد .قبل
الســقوط ،الصحابــة ،جنبــا إلــى جنــب مــع
مئــات مــن المقاتليــن الســوريين ،رحــب
قــرارات الكونغــرس فابريــس البــاز
(بوليفيــا) والمؤتمــر الدولــي الــذي دعــا
اليــه العامليــن فــي مجــال التعليــم المكســيك
( ،)CNTEالــذي أصــدر بيانــا لدعــم
الجماهيــر الســورية .وتترجم هــذه األقــوال
إلــى اللغــة العربيــة وهــم فــي مجلــة «الحقيقة
المقهورين“ .هــذه الزمــاء نســخه وجعــل
بياناتهــم العمــال ســاو باولــو متــرو االنفــاق
لدعــم الثــورة الســورية .أخذوا التضامــن
وكانــوا جــزءا مــن الشــبكة الدوليــة لحريــة
السياســي العالمــي الســجناء .في الخنــادق
حلــب يعانــي مصيــر  43المكســيك وكتــب
رســائل للتضامــن مــع المعلميــن فــي النضال
فــي تييــرا ديــل فويغــو ،األرجنتيــن.
لــم الفوضوييــن مــن الســجون اليونانيــة على
رســائل التضامــن والدعــم لقتالهم .كانــوا
يعرفــون كيفيــة التمييــز الذيــن هــم حلفائهــم
فــي خنــادق الثــورة الســورية .كانت
الثــورة الســورية متحمســة األفعــال التــي

وقعــت فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي األول
مــن أكتوبــر ،ويــوم الغضــب فــي دعــم
الثــورة الســورية .للمتمردين الســوريين
بحاجــة  -وتشــعر فــي الجســد الخاصــة
بهــم  -دعــم العمــال والمظلوميــن فــي
العالــم لقضيتهم .اليــوم ،ألــف مــرة أكثــر
مــن ذلــك ،عندمــا الجنــراالت البرجوازيــة
الجيــش الحــر والنصــرة الذيــن يدعــون
أنهــم يمثلونهــم تــرك ســاحة المعركة .أبــو
بــراء غيــر متشــدد المؤمنيــن مــن كل هــؤالء
الذيــن يقاتلــون الطبقــة العاملــة العالمية .ثــم
مــا هــو التــراث والعلــم محاربــة كل الذيــن
قاتلــوا حقــا للثــورة وتضحيــة بحياتــه لفــوزه.
مــن جانبنــا ،نؤكــد مــن جديــد التزامنــا ،التــي
ليســت ســوى لكســر الحصــار مــن الثــورة
الســورية ،ألن ذلــك ســوف كســر الحصــار
الــذي يمنــع العاملــة العالميــة اإلمبرياليــة
هزيمــة الطبقــة ،األنظمــة والحكومــات.
مــن دمشــق إلــى تونــس مــن حلــب
إلــى القــدس  ...الثــورة االشــتراكية
واحد! وضــع الشــباب للعمل! تحيــا العمــال
الثــوري الســوري والفالحين! الرفيــق أبــو
بــراء القاعــدة  ...حتــى انتصــار الثــورة
االشــتراكية العالميــة!
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تحت الرصاص الفاشية األسد وبوتين القاتل
الدفاع عن الجنوب األمامي من حلب ،عاصمة المقاومة،

وهبط أبو البراء ،الزعيم االشتراكي للكتائب
الثوار في سوريا
اآلالف من رجال الكتائب والعمال
وقوة من النساء أنهن تكريم اسمه
أبو البراء القاعدة  ...عامل،
والكاتب ،مدير صحيفة «الحقيقة
المقهورين» لجان التنسيق الثورية
سوريا...
هو أيضا شهيد الطبقة العاملة
العالمية
الشهيد أبو الرباء

الدفــاع عــن الجبهــة الجنوبيــة مــن حلــب
مســيجة ،قتــل برصــاص الفاشــي األســد
وبوتيــن ،الرجــل ضــرب مــن اإلمبرياليــة،
ســقط أبــو البــراء ،وهــو قائــد عمالــي شــاب
مــن الجماهيــر المتمــردة مــن حلــب .وكان
شــارك فــي تأليــف كتــاب «ســوريا تحــت
النــار» ،التــي نشــرت فــي عــام ،2014
جنبــا إلــى جنــب مــع أبــو معــاذ وكارلــوس
منــذر .كان شــخصية مؤثــرة وهامــة للحركة
االشــتراكية الدوليــة .وكان منظــم للقــوات
الرابعة الدولية فــي جميــع أنحــاء المغــرب
العربــي والشــرق األوسط .ســقط القتــال
فــي الضواحــي الجنوبيــة لمدينــة حلــب،
عاصمــة المقاومــة ،لكســر الحصــار مــن
بشــار ورئيســه بوتيــن وأوبامــا للجماهيــر
المحرومــة وتجويــع للمدينــة.
كان أبــو البــراء زعيــم الجماعــي العــادة
التأســيس لألمميــة الرابعة .تعرضــت
للهجــوم فــي معظــم بــؤر القتــال مــن الثــورة

الســورية والثــورة العالمية .هنــا هــو
المــكان الــذي تنتهــي الكلمــات حتــى حيــث
كنــت فــي حاجــة الختيــار الخنــادق :إمــا مــع
الجالديــن والقتلــة مــن الجماهيــر الســورية،
والتــي تأتــي فقــط مواجهــة بعضهــا البعــض
للقتــال مــن أجــل غنائــم المظلوميــن .أو
الطبقــة العاملــة والفقــراء الذيــن يكافحــون
أن تــؤدي إلــى انتصــار الثــورة أنهــم وفقــط
أنهــا لــم ورأســية فــي .12-2011
كان أبــو البــراء الثــوري الــذي قــاد النضــال
وتدخــل العمــال الشــباب والمســتغلين فــي
ســوريا ضــد مضطهديهــم فــي حــرب النفــط
الخــام ،حيــث الفاشــي األســد يقوم بالعمــل
القــذر نيابــة عــن القــوى االمبرياليــة .وكان
االشــتراكي الثوريــة األكثــر الثاقبــة
والشــجاعة التــي كان لدينــا الدوليــة الراهنــة.
قــاد التعبئــة اآلالف مــن الشــباب والعمــال
إلــى ثكنــة الجنــراالت البرجوازيــة الجيــش
الســوري الحــر وجبهــة االنصــرة (انظــر

الصــور) تتطلــب تســليح الجماهيــر ،بحيــث
تنظيــم الذاتــي وتقــرر مســار الثــورة،
ومعركتهــا .ألن كل مــرة حــدث ذلــك،
رأى الكلــب بشــار يهــز األرض تحــت
أقدامهــم .وكان هــذا هــو الســبيل لتحريــر
حلــب وجميــع أنحــاء ســوريا .حارب
مــن أجــل الديمقراطيــة المباشــرة ،التنظيــم
الذاتــي لجــان الجماهيــر بحيــث كتائــب
يخــرج مــن أحشــاء المســتغلين انتخــاب
قادتهــم مــع الديمقراطيــة المباشــرة .كان
يحلــم وقاتــل مــع المقاومــة الفلســطينية ،مــع
العلــم بــأن األســد مغطــاة بشــكل جيــد للغايــة
الصهيونيــة الظهر .بعــث رســائل إلــى
إخوانــه المهاجريــن والالجئيــن الســوريين
فــي أوروبــا ال تــزال تســعى مــن المجــازر
والحــرب والمجاعة .علــى الماركســيين
الثورييــن بــدأت ســوريا شــعار أوروبــا
استمر عىل الصفحة 29

