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بعد الذبح يف الغوطة

 األسد وروسيا والثيوقراطية اإليرانية يريدون
لسحق آخر خنادق الثورة

  الواليات املتحدة األمريكية ، إنجلرتا وفرنسا تهاجم قاعدة فايض من بشار ، مع تحذير مسبق لبوتني واألسد

االمريكان يعلنون بان  »الحلفاء« هم الذين سيقتسمون غنائم سوريا الجريحة

 لرتحل الواليات املتحدة وفرنسا 

 وروسيا وتركيا وإيران وجميع

!القوات الغازية من سوريا

ليسقط مؤمترجنيف

لريحل الكلب الفايش االسد
الغوطة دمرت من اجل القصف االسد وبوتني

مثل امس يف حمص والقصري وحلب واليوم يف الغوطة والقلمون

 الجرناالت الربجوازي السنية التابعة لجيش اإلسالم
 و الجيش السوري الحر، تحت قيادة الواليات

 املتحدة االمريكية وتركيا ، يسلمون جميع أنواع
األسلحة إىل األسد

الشهداء تشيكاغو متوتوا اليوم عىل الشوارع 

يف فلسطني واليمن ويف سوريا متدمرة

١ مايو: عيد العامل العاملي

تحياة الشهداء من مجموعة سفيان الليث
 صفحة 7
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سوريا
الواليات المتحدة األمريكية ، إنجلترا وفرنسا تهاجم دمشق ، مع تحذير مسبق لبوتين واألسد  

االمريكان يعطون الشرعية لسرقة النفط السوري 
في الرقة ودير الزور و يعلنون بان »الحلفاء« هم 

الذين سيقتسمون غنائم سوريا الجريحة
 لترحل الواليات المتحدة وفرنسا وروسيا وتركيا 

وإيران وجميع القوات الغازية من سوريا!
لتسقط مغارة قطاع الطرق المتمثلة  في األمم 

المتحد
ليسقط  مؤتمر  جنيف حيث تم االتفاق على مجزرة 

الشعب وتقسيم سوريا!
بعد هجمات »الحلفاء«األسد و روسيا و الثيوقراطية 
اإليرانية ، بعد الذبح في الغوطة ، يتقدمون لسحق 

آخر خنادق الثورة

ليرحل  الكلب الفاشي االسد!

على الرغم من األسلحة الكيميائية والقصف الوحشي 
لروسيا والكلب بشار

 الغوطة لم تستسلم ، الغوطة تم تسليمها

جيش اإلسالم- الجيش السوري الحر فعل ذلك اآلن جزء 
منهم بالفعل الشرطة وفرق من  جيش  االسد 

الثورة للشعب ، فلتعد للشعب!يجب أن نوحد الفرق ونطرد 
الخونة وفتح الجبهات لوقف الوحش الفاشي والهجوم 

اإلمبريالي!

يجب على عمال الواليات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وتركيا 
واالتحاد األوروبي كله وقف آلة الحرب اإلمبريالية وخدامها!

لترحل اإلمبريالية وعمالئها المعادين للثورة في جميع 
أنحاء المغرب العربي والشرق األوسط!

ليسقط الغزو السعودي ، تحت القيادة األنجلو-امريكية ، 
على الشعب اليمني

من أجل تدمير دولة إسرائيل الصهيونية الفاشية

ليسقط الفرعون السيسي ، الذي يستبد الشعب المصري!

 لترحل الثيوقراطية اإليرانية الجهادية ، التي يعيش رجال 
الدين فيها مثل الملوك والشعب مثل المتسولين!

ليرحل االمريكان  من العراق وقواتهم المجرمة من 
أفغانستان!

لترحل فرنسا اإلمبريالية  من ليبية الجزائر التشاد و مالي

انتفاضة واحدة في جميع أنحاء المنطقة

لكي يعيش العمال والشعوب المظلومة في العالم ، يجب أن 
تموت اإلمبريالية

رصوخ من امريكا
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وفي فجر يوم السبت أطلقت الواليات المتحدة 
وفرنسا وإنجلترا )كتلة »الحلفاء« في الحرب 

العالمية الثانية( صواريخ على المنشآت 
السورية ، بعد أسبوع من مذبحة بشار 

باألسلحة الكيماوية للجماهير في الدومة. 
و أعلنت هذه القوى اإلمبريالية انها كانت 

هجمات على »منشآت ذات الصلة باألسلحة 
الكيميائية« ، التي لم يكن هدفها إسقاط األسد 

أو شن هجوم ضده ، بل فقط  »لتقليل قدرته 
على استخدام األسلحة الكيميائية«.

تم إطالق 103 صاروخ كروز ضد 3 منشآت 
ا ، عندما كان  ًب فقط  ولم تسبب أي ضرر تقري
بإمكانهم إسقاط مائة منها. وعالوة على ذلك ، 

كانت هذه المرافق فارغة ، ألن »الحلفاء«  قبله 
كانوا قد حذروا روسيا من الهجوم )وبالتالي 

كان الكلب بشار يعرف  من قبل( ، كما حدث 
في أبريل 2017. لذلك ، وبهذا  فقوات اإلبادة 

الجماعية لم تعرف لدى األسد وبوتين أي 
إصابات.

هذا يدل على أن هذا الهجوم لم يكن باألسلحة 
الكيماوية وال بأي مواجهة بين »الحلفاء« 
اإلمبرياليين مع بشار وبوتين ، ولكن كان 

عمالً لإلمبريالية لكي يظهر وكأنه »إنساني« 
و »مدافع عن حياة بشرية« ، عندما كانوا هم 

الذين يدعمون األسد وبوتين لمدة 7 سنوات 
وحرروا السماء من طائراتهم لمذبحة الجماهير 

السورية. وهم مسؤولون عن 600.000 حالة 
وفاة ، و 15 مليون نازح ومدن بأكملها مدمرة

تضفي الواليات المتحدة شرعية على غزو 
سوريا منذ فترة طويلة واحتفظت بكل آبارها 

النفطية. االمريكان تدخل عسكريا في سوريا 
منذ 2014 عندما قصفت طائراتها المناطق 
التي كانت تحتلها داعش،  والتي لم تصبها 

باي اذى، لكنه بدأ في مهاجمة سجونها، 
حيث كان مقاتلي الثورة في سجون داعش. 

ثم غزوا مباشرة، وذلك باستخدام القوات 
الكردية  للسيطرة على مدينتي الرقة ودير 

الزور في عام 2017. وهناك قتلوا  الجماهير 

بأكثر وحشية من األسد، وحولوا  من منازلهم 
والمدارس والمستشفيات إلى ركام، كما سحبت 

في الحافالت المكيفة   وكالءها في  داعش 
الذين كانوا هناك لضمان أن الجماهير لن 

تسيطر على   المصافي أو آبار النفط. وبهكذا 
تم ضمان السيطرة المباشرة للواليات المتحدة 

على ثروات سورية. كان داعش عميالً أميركياً 
عظيماً إلبقاء الجماهير التي تمردت في الرقة 
ودير الزور المسيطر عليهما ، وكان بمثابة 

ذريعة لجميع قتلة الجماهير السورية

مع هذه الهجمات ،  ترامب  يضن أيًضا أنه 
بمجرد انتهاء األسد وبوتين من سحق الثورة 

السورية ، ستكون اإلمبريالية هي الفائزة في 
الحرب في سوريا وتلك التي توزع الثروات. 
لكن هذا الوقت لم يأت بعد.  الثورة ما زالت 

حية وتقاوم الخنادق األخيرة مثل إدلب. لم 
يستطع »الحلفاء« وال يستطيعون تحديد الثورة 

المضادة مع غزو جيوشهم بشكل مباشر. 
لم تسمح بهذا الطبقات العاملة حتى اآلن. 

الواليات المتحدة ليست لها قوة اطالق االنار 
المباشر ، بعد أن اضطرت إلى االنسحاب من 
العراق منذ عام 2008 ، من أجل الحرب ضد 
العمال األمريكيين. ولهذا السبب كان عليهم 

أن يضعوا اتفاقاً مضاداً للثورة - وهو الذي 
كان في جنيف - وأن يستخدموا عمالء الجل 
التقتيل ، مثل األسد وبوتين ، الذين  ال يزالو 
ضروريين يعرف الكلب بشار وروسيا ذلك 
وهذا هو السبب في أنهما يريدان التفاوض 

على جزء أكبر بالنسبة لهما. ولذلك كان هجوم 
»الحلفاء« هو تأديبهم. عليهم أن يخبروهم 
بأن الذين يحكمون هم القوى اإلمبريالية ، 

وأن عمالءهم ال يستطيعون أن يتعدوا الحدود، 
خاصة عندما يتعلق األمر بفرض الهزيمة 
النهائية للثورة. لذلك ، تم قياس الهجمات 

بالميليميتر. و احاطوهما علما  لالسد ولبوتين 
أن االمبريالية تستطيع أن تضرب في أي 
وقت وان  دورهم  محدود، ولكن الهجمات 

لم تضعفهم عسكريا، ألن في المناطق التي 
شملها الغزو، الجماهير السورية قد كسرت 

وتقدمت في القتال للوصول إلى دمشق.  األسد 
وبوتين  لهما دور للعبه وفي اليوم التالي 

عرفوه: الكلب بشار أعلن أن الهجمات »أنا 
فقط التزم  أكثر في حربه ضد اإلرهاب« )أي 
لهزيمة الثورة( ومع روسيا قصفوا كل المدن 

المحررة.

نحن ندخل حينئذ في اللحظة التي تريد فيها 
اإلمبريالية إنهاء دفن الثورة السورية ، ولهذا 

فهي تستخدم عمالءها وتضع فواهات سالحها 
بشكل مباشرلهذا الغرض

 يتم تنسيق جميع القوى المعادية للثورة في 
مؤتمر جنيف الذي ترعاه األمم المتحدة ، كما 

كان يفعل منذ سنوات. هناك األسد ، بوتين 
، إيران ، تركيا وجنراالت البرجوازية السنية 

الجيش السوري الحر، تحت قيادة الواليات 
المتحدة ، حيث يلعب كل منها دوره ضد 

الجماهير السورية.

في حين أن األسد ، مع بوتين وآيات هللا 

اإليرانيين ، يتكلفون  بقتل  الجماهير ، كانت 
الجيش السوري الحر، بقيادة تركيا ، هي 

المسؤولة عن السيطرة على المدن المتمردة 
وتسليمها واحدا تلو اآلخرى

وهذا هو السبب في أن »المرحلة االنتقالية« 
الوحيدة التي ناقشتها جنيف خالل السنوات 
السبع الماضية هي ضمان استمرار األسد 

في تولي السلطة ، مع بوتين ، إنهاء مذبحة 
الجماهير. جنيف ليست »مؤتمر سالم« ، 

بل هي االركان العليا  للثورة المضادة ، وهي 
مكتوبة بـحرف الميم   الذي يعني الموت، في 

ساحة المعركة.

تم تطبيق خطة جنيف كما كانت في الغوطة 
، والتي تم تقليصها إلى رماد ، ولكن انتهى 
بها المطاف بالسقوط بسبب تسليمها. لقد 
هزمت الجماهير عن طريق البر محاوالت 

لتقدم. قاوموا في األنفاق القصف  قوات االسد ل
المتواصل لألسد وبوتين. كانوا محاصرين ولم 

تفتح أي من قوات الجيش السوري الحر وال 
النصرة أي جبهة لكسر هذا الحصار. عالوة 

على ذلك ، أخذ جنراالت الجيش السوري 
الحر قواتهم بعيدا عن هناك ، إلى عفرين ، 
تحت قيادة أردوغان لمساعدته على حماية 

خطوط األنابيب والدفاع عن تجارتهم ، وترك 
الغوطة لمذبحة األسد وبوتين. وكما لو أن 

في الغوطة تم تطبيق الخطة المعادية للثورة في جنيف
 طعنة في ظهر الثورة السورية على أيدي جنراالت الجيش السوري الحر

بوتني وترامب
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لقد جادل اليسار اإلصالحي العالمي بأنه في 
سوريا »هناك وجهان«: الوجه االول يتمثل  

في الواليات المتحدة ، والجيش السوري الحر 
والقوى اإلمبريالية. والوجه  اآلخر ممثل في 

األسد وبوتين وإيران ، ليخفي أنهم جميًعا 
يعملون في طاولة عمليات مشتركة هي 

جنيف. الغالبية العظمى من هذه التيارات 

ناً اإلبادة الجماعية لألسد وبوتين  دعمت عل
»ضد اإلمبريالية«. ودعا آخرون ، بينما 

كانوا يحملون  التي أّدت الثورة ، إلى دخول 
اإلمبريالية مباشرة مع قواتها. أولئك الذين 

قالوا إنهم كانوا »محايدين« بين »الجانبين 
الرجعية« ودعا الطبقة العاملة العالمية 

بعدم التدخل في حين كان يقتل الكلب بشار، 
والسماح له اإلبادة الجماعية.

جميعهم أنكروا المعاهدة المعادية للثورة في 
جنيف التي كانت تعمل ضد الثورة السورية. 

وقال انهم جميعا قالوا أن »العدو كان داعش«، 
»اإلرهاب« و سوقوا  لالسلموفوبيا والخوف 

وذلك   لعزل الثورة السورية، وبالتالي أعطى 
الدعم لجميع اإلجراءات المعادية للثورة في 

سوريا لصالح  اإلمبريالية وعمالئها. كانوا هم 
الذين أحاطوا بالثورة السورية وتركوها تحت 

تم تطبيق المزيد على خطة جنيف وسوريا 
تم احتاللها بشكل متزايد من قبل الواليات 

المتحدة )التي لديها أكثر من 10 قواعد 
عسكرية وآالف من مشاة البحرية( ، وأيضا 

من قبل فرنسا )التي لديها 5 قواعد عسكرية(.

لقد كانت هذه هي الخطة األمريكية: هزيمة 
الثورة من خالل استخدام أعوانها ليدخلها 

بعد ذلك كمنتصر عظيم ، وفرض حماية في 
سوريا والحفاظ على مصالحها التجارية ، 

وتوزيعها بين القوى اإلمبريالية المختلفة مع 
ابقاء بعض الفتات  للبورجوازية األصلية. إن 
شركات النفط اإلمبريالية ، المالكة الحقيقية 

لكل النفط في المنطقة المغاربية والشرق 
األوسط ، وهذا هو السبب في أن هجوم يوم 
السبت الماضي كان من الواليات المتحدة 

ا  األمريكية وفرنسا وإنجلترا ... ألنه كان هجوًم
من قبل شركة إكسون وشيفرون وبي بي 

وتوتال وشل.

في الواقع ، سوريا غزيت بالفعل وبدأ بالفعل 
تقسيمها. كما قلنا ، تحتل الواليات المتحدة 

آبار النفط في الرقة ودير الزور. فرنسا وتركيا 

تحتالن أيضا األراضي السورية ، و ضبط 
طرق خطوط أنابيب النفط. بوتين هو مجرد 
رجل القتل عمله هو بيع األسلحة ، و أظهر 
هذه الخاصية  وقام بالترويج لها في سوريا.

واآلن وصلوا إلى إنهاء هزيمة الثورة لتسوية 
تقسيم سوريا وبدء »أعمالهم السلمية« على 

أساس اإلبادة الجماعية. تتحدى طفيليات 
وول ستريت أيديها وهي تفكر في األرباح 

التي ستترك 200 مليار دوالر من االستثمار 
في أعمال إعادة إعمار سوريا ، والتي 

سيستخدمون فيها كعبيد  15 مليون الجئ 
يعيشون في الخيام على الحدود.

ذلك لم يكن كافياً ، فقد وقع جيش األحزاب 
من برجوازية سنية ، دوما ، جيش اإلسالم 
، اتفاقية مع روسيا لتسليم المدينة ووضع 

الزي الرسمي على ما كانوا عليه دائماً: شرطة 
األسد في الغوطة ، ليس من دون إرسال رجال 

الميليشيات ألول مرة إلى الخدمة العسكرية 
لدمج جيشه.

لقد كان سقوط الغوطة ضربة قوية للمقاومة 
السورية ألنها كانت تعني هزيمة الجبهة 
الثورية في دمشق  وذلك بفضل الفصائل 

البورجوازية و تحت لواء الجيش السوري الحر 
وعلى الخصوص جيش االسالم الذين يتزعمون 

البعثة البورجوازية السنية في مؤتمر جنيف 

جميع جنراالت البرجوازية السنية هرعت 
إلى المناطق التي حررتها الجماهير لنزع 

سالحهم ، وحل لجان التنسيق الخاصة بهم 
)الهيئات الحقيقية للوكاالت المزدوجة التي 

تعمل بالديمقراطية المباشرة( واستبدلتهم 

بـ »لجن العمليات« والكوماندو العسكري 
الذي أخذوا مباشرة إدارة المناطق المحررة. 

عندما تم فرضها ، منعت الجماهير من 
مصادرة البرجوازية وأخذتهم للعمل كرقيق 

باجور البؤس كما في مناطق األسد. لقد كانوا 
»أحصنة طروادة« التي أرسلها االمريكان 

واإلمبريالية التركية إلى داخل الثورة ، وتبين 
أنهم أفضل حلفاء كلب بشار في المناطق 

المحررة ، وهم يسلمون كل مدينة متمردة ، 
كما حدث في حلب ودرعا وحمص وحماة. واآلن 

في الغوطة.

 ، بفضل الفصائل البرجوازية المختلفة التي 
تسيطر على الجيش السوري الحر ، وال سيما 

جيش اإلسالم ، وفد البورجوازية السنية في 
مؤتمر جنيف ما حدث في دوما والغوطة جميع 

هو نموذج ما كانوا يفعلون جنراالت الجيش 
السوري الحر، بعد تقديم تلك المدن، والعودة 

إلى مكان المغادرة، أي لالنضمام الى الجيش 

مرة أخرى والشرطة األسد . وهكذا، وتشكيل 
جيش مشترك، يشمل فئة الضباط، أي إعادة 

تشكيل الدولة البرجوازية. هذه هي خطة 
جنيف.

و على هذا المنوال نرى اليوم في إدلب 
اشتباكات بين الجيش األحزاب البرجوازية 
السنية. اشتباكات بين حياة تحرير الشام 

)بقيادة جبهة النصرة ( وجبهة تحرير سوريا  
)رئيس تجمع أحرار الشام  و نور الدين  زنكي، 

ألوية ترتبط بتركيا باسم »الجناح اإلسالمي« 
الجيش السوري الحر( ألن الجميع يريد أن 

يكون االسبق لضبط كل مدينة وتسليمها فيما 
بعد  وثم تغير زيه العسكري بلباس شرطة 

األسد فيها بعد ذلك.

 ما تعمله كل قوى جنيف، الكل وفي لدوره اال 
وهو إعادة تشكيل الدولة البرجوازية في آخر 
خنادق الثورة، خاصة ادلب وذلك إلنهاء دفن 

الثورة السورية..

 األسد وبوتين يقتلون ، جنراالت الجيش السوري الحر يسلمون... والفائز هو الواليات المتحدة 

اليسار اإلصالحي: مع بشار أو مع االمريكان وجنراالت الجيش السوري الحر ، دائما 
بدون رد االعتبار للجماهير السورية 

دمر الغوطة الرشقية
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رحمة مجزرة األسد وتالعب بورجوازية السنة ، 
أي مخطط جنيف.

في مواجهة هجمات اإلمبريالية في سوريا ، 
ا سوى تعميق خيانتهم.  اليوم ال يفعلون شيًئ

الذي دعوا لدعم األسد يستغلون صواريخ 
»الحلفاء« لتعزيز هذه الدعوة، مع برنامج 

»ضد الهجمات االمبريالية« و »ليرحل 
االمريكان  من سوريا«. لماذا لم يثروا 

ذلك البرنامج عندما ذهب االمريكان مع 
قوات حماية الشعب الكردية لقتل الرقة 

ودير الزور؟ ألنهم دعموا واستمروا في هذا 
الغزو اإلمبريالي. كانوا مع حزب العمال 

الكردستاني )الكردي الستاليني( الذي اتفق مع 
بشار واالمريكان. لديهم 10 قواعد عسكرية 
في روجافا. بالنسبة لهم، هجوم اإلمبريالية 

هو »التقدمي« ... ولكن عندما الواليات 
المتحدة تقزف بعض قواعد  األسد نفسه تندد 

ب«مكافحة ثورية«، لتهدئة  وتطبيع التدخل  
اإلمبريالي في سوريا، وقتل الجماهير 

واحتالل  آبار النفط التي ال تقوم بمصادرتها.

إن هؤالء خّدام  األسد ال يسعون إال الرتدائه 
أكثر فأكثر كـ »معاد لإلمبريالية« حتى 

يتمكن من أداء دوره حتى النهاية ويواصل 
ذبح الشعب السوري. لكن خداعه يقع في كل 
خطوة. لم يؤد هجوم »الحلفاء« على منشآت 
األسد إلى أي ضرر عسكري - وكان بإمكانه 
فعل ذلك - وهذا بسبب أن اإلمبريالية ال تزال 

بحاجة إليهم. 

كانت هناك تيارات األخرى التي تدعم علنا   
اإلمبريالية »ضد األسد« وطلب التدخل 

والغزو المباشر، عن طريق تمرير ب 
»تحرير« رئيس الثورة المضادة في سوريا. 

إنهم هم الذين يضغطون على »المجتمع 
الدولي« ، أي األمم المتحدة ، من أجل 

»تحرير« سوريا ، عندما يتم تنظيم اإلبادة 
الجماعية من كهف قطاع الطرق.

هذا القطاع من اليسار هو عدو للجماهير 
التي فازت في حرب هزيمة األسد في دمشق. 

غير أنهم أتباع االئتالف الوطني السوري 
)السياسيين من البرجوازية السنية الجيش 
السوري الحر( والتي هي في تركيا وقطر 

ويشير إلى أن الحل في سوريا سيكون سلميا 
وسيأتي من مؤتمر جنيف التي تمر بمرحلة 

انتقالية متفق عليها مع شركة األسد. بعد 
سنوات من االجتماعات في جنيف ، عانت 

المدينة فقط من المجزرة ، في حين أن 
هذه البرجوازية مألت جيوبهم في األعمال 

المشتركة مع الكلب بشار. ال أحد مستغل داخل 
سوريا يعتقد أنه لن يتم التوصل إلى حل من 

مؤتمر جنيف ولهذا السبب يصرخون »الشعب 
يريد سقوط النظام«!

وأيدت بعض األحزاب اليسارية في هذه 7 
سنوات من الثورة السورية الجيش السوري 
الحر، بعد هجمات »الحلفاء«، جادلت بأن 

عليها أن تواجه كل من اإلمبريالية و آل 
األسد، بما في ذلك تندد الذبح وحتى في بعض 

الحاالت اتفاقية جنيف المعادي للثورة ... ولكن 
إسكات الدور الشائن من الجيش السوري الحر، 
كما رأينا، هي أفضل حلفاء األسد. يغطون ساق 

أساسية من الخطة التي تستعد اليوم لهزيمة 
آخر خنادق الثورة. بطريقة أو بأخرى ، فهم 

جميًعا على يسار المؤتمر المعادي للثورة في 
جنيف!

 كتابة الفصول األخيرة من هذه الثورة 
البطولية، والتي لم تحصل في سوريا فحسب، 

بل حلقة أخرى في سلسلة من الثورات في 
شمال أفريقيا والشرق األوسط. اإلمبريالية 

تريد إنهاء دفن الثورة في سوريا، ألنها ترى 
جماهير ثورة غزة ضد الصهيونية )التي ترجع 
مع جيشه إلى مذبحة الجماهير الفلسطينية(، 

اليمن مقاومة الغزو السعودي والجماهير 
اإليرانية الفوز في شوارع طهران والبالد كلها 

ضد آيات هللا.

الثورة ضد االمبريالية لم  تقل كلمتها األخيرة، 
ال في سوريا وال في الشرق األوسط، أو في 

البلدان المركزية. في فرنسا ، الطبقة العاملة 
والطالب هم على ابواب مايو فرنسي  جديد. 

العمال في البلدان االمبريالية هم من يمنع اآلن 
الغزو اإلمبريالي الذي قد ينتهي بإغراق الثورة 

في الدم. هم الذين يحملون المفتاح لوقف 
الهجوم اإلمبريالية وعمالئها، ويسيرون وهم 
يهتفون »العدو لنا في المنزل!« اليوم أكثر 

من أي وقت مضى االم بين أيديكم لوقف آلة 
الحرب اإلمبريالية وجميع وكالئها  في سوريا.

يجب تكثيف نضال الطبقة العاملة دوليا ... 
في الواليات المتحدة وأوروبا وروسيا وتركيا 

... وإال، سيتم هزم الثورة السورية وسوف 
تسود اإلمبريالية ، والتي ستكون أقوى لهزيمة 
الطبقة العاملة الخاصة بها وتعميم ضروري 
شروط الهزيمة السورية للعالم كله. لقد بدأوا 
بالفعل في إطالق هذا الهجوم في العديد من 

البلدان مع خطط للمرونة في العمل ، وفقدان 
مكتسبات الطبقة العاملة، إلخ.

يجب اخذ الشوارع لشل آلة الحرب لإلمبريالية! 
يجب تنظيم  المسيرات والتجمعات  الخطابية 

وجميع أنواع  اإلجراءات لدعم الجماهير 
السورية والشرق األوسط!

 جميع المنظمات العمالية المناهضة 
لإلمبريالية، و المنظمات الناشطة  في مجال 

حقوق اإلنسان و المناظلة  ضد االمبريالية 

يجب عليها   تنظيم تضامنا الفعاال مع 
الجماهير السورية على الصعيد العالمي!

لترحل الواليات المتحدة وفرنسا وروسيا وتركيا 
وإيران وجميع القوات الغازية من سوريا!

ليرحل الكلب الفاشي االسد!

لتسقط مع مؤتمر جنيف!

ال يوجد حل في سوريا دون هزيمة اإلبادة 
الجماعية التي يذبحها كل يوم. لوقف الحرب 

يجب االنتصار!

من الضروري أن تفعل كما تقترح جماهير 
إدلب: أن يتم فتح الجبهات ، تتحدد األلوية 

والقتال لتتقدم إلى دمشق وهزم النظام!

لذلك ، علينا التخلص من جنراالت كل كسور 
البورجوازية السنية التي تقدم الثورة! يجب 

علينا استعادة األسلحة للشعب! رجل ، بندقية.

االنتقال إلى لجان التنسيق مع الديمقراطية 

يجب على الطبقة العاملة في الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وإنجلترا واالتحاد 
األوروبي كله أن توقف آلة الحرب لإلمبريالية وخدامها!

في سوريا عليك الذهاب إلى دمشق وهزيمة األسد!

الباصات تخرج من الغوطة
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يف متام الساعة ال8.36 مساء يوم السبت الواقع 

يف 7\4\ 2018 اقلع مروحي من مطار الضمري 

العسكري ويحمل الرمز ) ديكا 427 ( واتجه 

باتجاه #دوما يف الغوطة الرشقية وكان يحمل غاز 

السارين وكان امامه 3 حوامات وبدأ بالدوران 

ريثام ينتهيني الحوامات التي هي امامه ودخل 

منطقة دوما ونفذ حمولته التي كانت غاز 

السارين يف متام الساعة 9.00 مساء يوم السبت 

 2018\4\7 

وكانت جرمية بحق اهلنا من دوما حيث استشهد 

مايقارب 75 شهيد من االطفال والنساء والرجال 

وكان عدد االصابات مايقارب ال1000 شخص .

يوجد أكرث من 100 ألف مدين محارص داخل مدينة 

دوما..

اليوم الزم يخرج مظاهرات كبرية جدا من جميع 

دول العامل!!!

من مراسل احمد رحال للجريدة حقيقة 

املقهورين

هجوم باألسلحة الكيميائية
 يف دوما

دوما تقصف بالكياموي
 ليسوا نيام ...

 ماتوا خنقاً بدون ضجيج 

 ماتوا خنقاً بال دماء 

يف أقبية كان من املفرتض أن تحميهم من الرباميل والصواريخ ..ولكن السالح كان غاز الكياموي ....

من مراسل عمران الدوماين من دوما واالن يف ادلب للجريدة حقيقة املقهورين

المباشرة كما في 2011!

يجب إنشاء مجلس وطني للثورة السورية ، 
يتألف من مندوبين ، واحد من كل عشرة آالف 
، من جميع رجال الميليشيات الذين يواصلون 
محاربة النظام ، العمال والفالحين في مناطق 

المتمردين وفي مخيمات الالجئين.

نحن ندعو رجال الميليشيات الذين أخذوا 
للدفاع عن خط أنابيب النفط في تركيا إلى 
الباب وعفرين لكسر مع جنراالت الجيش 

السوري الحر والضباط األتراك الذين يقدمونهم 
إلى أردوغان ويعودون إلى الجبهة ضد بشار.

كما طالبنا الشعب الكردي مواجهة  حزب 
العمال الكردستاني، لكسر االتفاقات التي 

ابرمها  مع بشار واالمريكان ، ومحاربة األسد 
وطرد جميع القواعد األمريكية في كردستان 

السورية. و ان تقرير مصيرهم  لن  يأتي من 
يد هذا الكلب، ال بوتين وال الواليات المتحدة، 

وال جالديه، ولكن انتصار الثورة السورية 
سوف يحدث  للطبقة العاملة في  إيران 

والعراق وتركيا!

يجب أن ننظم الماليين الذين في مخيمات 
الالجئين للنجاح في هذه المعركة ضد النظام ، 

من أجل الخبز واستعادة المنازل!

فقط المجلس الوطني للجماهير الثورية 
السورية المسلحة، على أساس هزيمة الكلب 
بشار في دمشق وطرد جميع القوات الغازية، 
وسيكون التنظيم  الوحيد الذي يستطيع عقد 

الجمعية التأسيسية، جمعية حرة وذات سيادة، 
والتي سوف تجتثث  اإلمبريالية ، وسوف 

تتجاهل جميع الديون الخارجية التي تعاقد 
عليها األسد ، وتطرد الشركات عبر الوطنية 

التي تنهب سوريا.

يجب علينا أن مصادرة بدون تعويض 
عن آبار النفط والبنوك، حيث  هناك غنى 

الشعب السوري أن شركات النفط االمبريالية 
والمديرين المحليين ابن عم األسد رامي 

مخلوف ! يجب علينا مصادرة جميع الجنراالت 
البورجوازيين ورجال األعمال الذين يتغذون 

من دون أجر على حساب دماء الشعب 
السوري! االموال موجودة من اجل العيش 

الكريم.

الثورة السورية تقاوم! الجماهير الفلسطينية 
واقفة! عاش نضال الكادحين االيرانيين! في 

كل المنطقة المغاربية والشرق األوسط  نفس 
القتال ، نفس االنتفاضة !

خطوة إلى وحدة الطبقة العاملة الدولية ضد 
اإلمبريالية وخدامها!

لناسس لجبهة النضال الدولي على قدم وساق 
بين جميع المنظمات التي نصت على انتصار 

الثورة السورية وهزيمة األسد ، وبوتين ، 
وترامب وكل العناصر الموجودة في مؤتمر 

جنيف!

أبو معاذ وأبو مهاجر

لصحيفة االشتراكيين السوريين »الحقيقة 
المقةهورين«

الريف الشاميل هو واحد من اخر قالع الثورة 

السورية الذي كان من أوائل املدن والبلدات 

الثائرة يف سوريا بعد درعا ومدنه )تلبيسة 

والرسنت والحولة (الذي لقي النصيب األكرب من 

غضب النظام وأعوانه .بعد ان زعم النظام أنه 

قد حقق انتصارا يف الغوطة قد وجه نظره ايل 

الريف حمص الشاميل وحرك جحافله إليه، واثقا 

من أنه ميكنه أن يقيض عىل الفصائل الثائرة 

التي حاربت من أجل كلمة واحدة وهي )حرية(

فقد كان هذا الريف الحصن املنيع يف وجهه 

فقد توحدت جميع الفصائل الثائرة تحت كلمة 

واحدة وهي املوت وال املذلة حيث وقفوا كالسد 

يف وجه الطوفان ولقوا مالقوه من قذائف العهر 

وصواريخ اإلجرام ولكن كانوا كالسيف يف وجهه. 

يزعم النظام إنه سوف يعيد سيناريو الغوطة 

يف ريفنا املحارص من تهجري لالهايل وسوقهم 

ايل الشامل السوري كانهم األنعام ،انا بدوري 

اقول أننا لن نكون لقمة سائغة نحن متمسكني 

باألرض ألنها بالنسبة لنا هي العرض. تم فرض 

الحصار منذ عام 2013 بعد كل هذه السنني 

من القصف الذي ال يكاد يفارق سامء الريف 

وسياسة التجويع ايعقل ان نكون لقمة سائغة ال 

لن نكون اال لقمة صعبة ومستحيلة املنال

ابو نرص

نبذة من قلم مراسل حر )الريفحمص 
الشاميل قلعة يف وجه النظام (
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إعالن ترامب عن التعريفات الجمركية على 
واردات الصلب واأللمنيوم في الواليات المتحدة 

هز السياسة واالقتصاد العالمي. بدأت حرب 
تجارية بين القوى اإلمبريالية المنتصرة في 
عام 2008 ، وال سيما بين الواليات المتحدة 

وألمانيا.
ومع ذلك ، على عكس ما تقوله الصحافة 

اإلمبريالية واليسار العالمي ، فإن الزيادة في 
ا لإلمبريالية  ًي التعريفات ليست مقياًسا انعزال

األمريكية. تستغل بنوك وول ستريت 
واالحتكارات السوق العالمية. منذ الحرب 

العالمية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية 
، عبرت قواتها المنتجة الحدود الوطنية. 

الشركات األمريكية العابرة للحدود هي ٪50 
من الشركات العالمية العابرة للحدود. لن 
تتمكن هذه القوى المنتجة أبداً من إغالق 

نفسها مرة أخرى في أسواقها الوطنية. السوق 
المحلية الوحيدة لإلمبريالية األمريكية هي 

العالم.
لتأكيد أن ترامب هو عزلة ، مثل التيارات التي 

يقوم بها اليسار اإلصالحي ، هو التظاهر 
بالعودة في الوقت المناسب إلى النصف األول 

من القرن العشرين ، وأن الصناديق األمريكية 
الكبيرة والمصارف تقلل إنتاجها وحجم 

عواصمها. لنسب السوق المحلية األمريكية. 
هذه أعمال وحشية ضد الماركسية.

يحتاج ترامب إلى حجز سوق أمريكا الشمالية 
العظيمة الحتكاره. لكن بعيداً عن كل شيء ، 

فإن التعريفة الجمركية على واردات الفوالذ هي 
دفاع عن مصالح البنوك وثقة األمريكيين في 

سوق عالمية تم تخفيضها ، لجعل المنافسة 
للركوع والحفاظ على حكم رأس المال التمويلي 

األمريكي.

خطة ترامب ليست »نزوة رجل مجنون«. 
هو التفاوض على كل بلد على حدة إلجبار 

المنافسين على فتح أسواقهم. »أمريكا أوالً« 
تعني »إذا كنت ترغب في مواصلة البيع في 

من مراسل احمد رحال للجريدة حقيقة املقهورين

تفاصيل هامة من حرق اآلليات الثقيلة ومن سلّمها لنظام 

األسد 
سلمت فصائل املعارضة املتواجدة يف منطقة القلمون الرشقي بريف دمشق عتادها 

الثقيل لقوات النظام بعد اتفاقها مع الوفد الرويس عىل خروجها ل الشامل السوري.

ونرشت صفحات موالية لنظام األسد صوراً للعتاد الثقيل، وقالت إن 

هذه الصور يف جبال البرتاء بالقلمون الرشقي.

وتظهر الصور عدداً كبرياً من صواريخ الغراد وراجامت الصواريخ 

إضافة لدبابات من نوع T52 و T62 إضافة آلليات عسكرية ثقيلة.

ويسيطر عىل القلمون الرشقي عدة فصائل معارضة أهمها » جيش 

تحرير الشام الذي يرأسه فراس البيطار وفصيل جيش اإلسالم و قوات 

الشهيد أحمد العبدو« باإلضافة لجيش أسود الرشقية«.

إىل ذلك، أفاد مصدر خاص املراسل من داخل القلمون الرشقي، أن 

فصيل جيش اإلسالم قام بتسليم عتاده الثقيل إىل قوات النظام، فيام 

قامت باقي فصائل املعارضة املتواجدة يف املنطقة بحرق آلياتها العسكرية رفضاً 

لتسليمها للنظام.

ويأيت تسليم السالح الثقيل لنظام األسد تنفيذا التفاق التهجري املوقع من قبل 

فصائل القلمون مع روسيا ونظام األسد، حيث انضمت مؤخرا بلدات جريود 

والنارصية والرحيبة إىل قامئة املناطق املهجرة نحو الشامل السوري

مثل امس يف حمص والقصري وحلب واليوم يف الغوطة والقلمون ...

الجرناالت الربجوازي السنية التابعة لجيش اإلسالم و الجيش السوري الحر، تحت 
قيادة الواليات املتحدة االمريكية وتركيا ، يسلمون جميع أنواع األسلحة إىل األسد

ارحل »أحصنة طروادة« من املقاومة السورية!

الثورة هي من الشعب! لذا ، عد إىل الشعب!  خطوة إىل ليفسح املجال اللجان تنسيقية!!

اسقط املؤمتر جنيف!

الحرب التجارية بني القوى االمربيالية تبدأ

كام يتم اإلعالن مسبقاً عن اختالجات اجتامعية واقتصادية وعسكرية جديدة

النظام الرأســاميل يستحق املوت

الرؤساء االمربيالية

الدبابات من الجيش االسالم سلمت اىل النظام
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حتى اآلن ، كان الوضع العاملي الرجعي يتطور. كانت 

اإلمربيالية تقوم بشن هجوم مضاد وحيش ركز عىل 

سحق أكرث الثورات تطوراً يف الثورة العاملية يف سوريا 

وأوكرانيا وإلقاء األزمة بأكملها عىل جامهري العامل. 

ومبجرد تحقيق ذلك ، شعرت العصابات اإلمربيالية 

بالثقة والقوة. لقد شعروا أنهم يستطيعون أن يعمموا 

عىل الكوكب بأكمله توازن القوى التي غزوها بسحق 

الثورة. لهذا السبب ، هاجموا مرة أخرى برضبات قوية 

، لكنهم واجهوا مقاومة رشسة من الجامهري وقطاعات 

الربوليتاريا التي تستجيب بشكل رصيح.

أوالً ، يف املنطقة املغاربية والرشق األوسط ، هناك 

استجابة جامهريية ضخمة مثل إيران. تحارب الجامهري 

الفلسطينية ضد الصهيونية ويف تونس واملغرب مل 

تستسلم الجامهري ، ناهيك عن اليمن وسوريا.

يف أمريكا الالتينية ، تشكل الرصاعات الثورية التي 

وقعت يف األرجنتني يف شهر ديسمرب جزءاً من هذا.

حتى داخل الوحش اإلمربيايل ، قامت حكومة ترامب 

، التي تسعى إىل توسيع قاعدتها االجتامعية ، بإخراج 

عصابات فاشية من كو كلوكس كالن وسكان تفوق 

البيض إىل الشوارع ضد املهاجرين والحركة العاملية. 

لكن هؤالء واجهوا بشجاعة قطاعات طليعية ضخمة 

غلوا يف الواليات املتحدة. من العامل واستُ

جزء من هذا هو أنه يف قلب أوروبا اإلمربيالية توجد 

معارك رشسة للطبقة العاملة الفرنسية تحارب 

استحقاقات العمل ، وقد عاد عامل املعادن يف أملانيا إىل 

النضال ، بعد املعركة الهائلة التي وقعت ضد قراصنة 

مجموعة العرشين ، تحول يف هامبورغ إىل جحيم 

حقيقي.

املأساة هي أن معارك العامل يف أوروبا تحدث عندما 

يتم سحق الثورة يف أوكرانيا وعندما يتم إخامد نار 

الحواجز لجامهري اليونان والربتغال والدولة اإلسبانية ، 

إلخ. بالتحديد ، هذا هو دور القيادات الغادرة ، الذين 

يكرسون جهودهم إللغاء التزامن يف نضاالت الطبقة 

العاملة العاملية.

لكن عىل الرغم من كل هذا ، فإن كل هذه األحداث 

تظهر أننا ندخل يف لحظة جديدة من الوضع العاملي 

يتسم باستقطاب هائل بني الطبقات يف جميع أنحاء 

العامل ، والذي يعيد بالفعل االنعطافات الضخمة 

والتغريات املفاجئة يف الوضع الدويل.

إن الحد الذي تتمتع به الطبقة العاملة من أجل أن 

تكون قادرة عىل خوض املعارك الحالية واملستقبلية 

للنرص هي القيادات الغادرة. 

لعب املنتدى االجتامعي العاملي دوره الكامل للسامح 

بالعمليات الهجومية اإلمربيالية ضد املعارك الثورية 

الجامهريية التي افتتحت يف 2008-2011. قالوا إن »العدو 

هو داعش«. إنهم ينرشون الخوف من اإلسالم يف الطبقة 

العاملة العاملية. وبالتايل فقد أيدوا إنشاء »جبهة 

مكافحة اإلرهاب« التي تقودها الواليات املتحدة وكل 

القوى اإلمربيالية التي مل تقم ، نيابًة عن »محاربة 

اإلرهاب« بتنفيذ أسوأ املذابح يف املغرب العريب والرشق 

األوسط فحسب ، بل وضعت أيًضا الالجئون السوريون 

يف معسكرات االعتقال يف أوروبا. لقد سمحوا لإلمربيالية 

مبهاجمة العامل املهاجرين يف البلدان اإلمربيالية أوالً 

، ثم مضاعفة هجومهم ضد الربوليتاريا الخاصة بهم 

، مستغلني مكاسبهم كام فعلوا مع ساعات العمل 

األسبوعية 35 ساعة للعامل الفرنسيني.

اليوم ، تواصل قيادة جديدة معادية للثورة للطبقة 

العاملة يف العامل ، ما يسمى بـ »اليسار الجديد« بقيادة 

سرييزا اليونان و »بودميوس« من الدولة اإلسبانية ، 

مهمة املنتدى االجتامعي العاملي القديم. برنامجها 

املركزي هو الربنامج الذي أعلنه فيدل كاسرتو: »مل تعد 

االشرتاكية ممكنة ، وال حتى يف كوبا«. لذا فقد كرسوا 

أنفسهم لالدعاء بأن املعركة هي من أجل »دميقراطية 

حقيقية« أو »دميقراطية أكرث سخاء« ، بهدف دعم هذا 

النظام الرأساميل الفاسد ، وإخراج الجامهري من أفق 

الثورة ، عندما يكون هذا هو األكرث مهمة فورية وملحة 

يف وجه الهمجية االمربيالية. مثال عىل ذلك ، كام ذكرنا 

، هو ما يحدث يف ريو دي ال بالتا مع الببغاء الناطقة 

من اليسار الجديد الذي يدعو إىل »استفتاء« ويسعى 

إىل منع الجامهري من أن تكون مدركة ملا قاموا بغزوه 

بالفعل القتال والتقدم يف هزمية حكومة ماكري. 

لكن بني هجوم اإلمربيالية والرضبات التي بدأت 

الجامهري بالفعل يف التعامل معها ، تتقلص هوامش 

اإلصالحية كل يوم. إن القتال الكبري يف األرجنتني هو 

مرة أخرى دليل عىل ما نقوله هنا: مل يطلق أحد 

عىل الطبقة العاملة والجامهري املستغلة لتنفيذ 

األيام الثورية الهائلة يف 18 و 19 ديسمرب. وقد قام 

هؤالء العامل بفيض كل جسور البريوقراطية النقابية 

واإلصالحية ، كام يف إيران وتونس وخطة النضال من 

أجل حق العودة التي دعا إليها الجامهري الفلسطينية 

رغم حامس ومنظمة التحرير الفلسطينية.

واليوم ، تتمثل املهمة الفورية يف منع إعادة املعارك 

الجارية أو الوليدة إىل طريق مسدود من سياسة 

التعاون الطبقية التي دافع عنها اليسار الجديد.

هذا هو السبب يف أن الرتوتسكيني يف جبهة تحرير 

فلوريدا )FLTI( يبذلون كل جهودنا يف الكفاح من أجل 

إعادة تجميع القوى الدولية للطبقة العاملة يف العامل 

، والتي تنقض مع اإلصالحية يف أفعالهم ومعاركهم 

وتسعى إىل مسار ثوري. هذه هي الطريقة لتقديم 

هزائم دقيقة إىل اليسار الجديد ، وكيل رأس املال. وهذه 

هي املعركة اليوم الستعادة األممية الرابعة من أيدي 

مدمري الرتوتسكية الذين سلموها إىل اإلمربيالية ، 

ودخلوا اليسار الجديد جنباً إىل جنب مع الستالينية ، 

حتى يتمكنوا من إعادة العثور عليها مبوجب برنامج 

التأسيس الخاص بها. 1938

سوقي ، ادفع أو افتح حسابك«. وهكذا فإن 
اإلمبريالية األمريكية تشكك في األسواق 

ومجاالت النفوذ. آخر احتياطي له هو أسطول 
الحرب والقواعد العسكرية 800 حول العالم. 
فقط الطبقة العاملة األمريكية تمنع مغامرات 
عسكرية جديدة ، بعد »متالزمة فيتنام« في 

العراق. ومع ذلك ، فإن العصابات االمبريالية 
لديهم اتفاق كبير: لفرض عبودية العمل على 
الطبقة العاملة. ال يمكن أن يستمر االستنساخ 

الخيالي لرأس المال الذي ميز دورة النمو 
األخيرة 2015-2017 ألجل غير مسمى. يجب 

أن تعود رأس المال إلى العملية اإلنتاجية ولهذا 
فهي بحاجة إلى فرض شروط لرق العمال 

كما في القرن التاسع عشر. هذا هو السبب 
في أن األساتذة الحقيقيين للعالم ، العائالت 
الثمانية التي تملك البنوك الكبرى مثل بنك 

أوف أمريكاس ، جي بي مورجان ، روتشيلد 
، الزارد ، ميتسوبيشي. الذين سيطروا على 
مجموعة العشرين ، وصندوق النقد الدولي 

، ودافوس ، والنفط الكبير ، والمعادن ، 
والكارتالت الغذائية ، إلخ ... جميعهم تحالفوا 

مع حكوماتهم ووكالئهم داخل الحركة العمالية 
وأعلنوا الحرب على الطبقة العاملة.

لديهم في صالحهم االنتصارات على الثورة 
في سوريا وأوكرانيا ، ضربة قوية جدا للطبقة 
العاملة العالمية. تأتي الحرب التجارية جنبا 

إلى جنب مع تقسيم الطبقة العاملة وظهور 
الشوفينية االجتماعية ، التي تروج لها 

البورجوازية اإلمبريالية والقيادات الغادرة. 
ولهذا السبب ، يعد ترامب ، الديماغوجية بعودة 

»الحلم األمريكي« إلى الطبقة األرستقراطية 
األميركية العاملة التي هزمها أوباما.

لكن الطبقة العاملة ، على الرغم من قيادتها 
، تقاتل في فرنسا ، في إيران ، في األرجنتين 

، في آخر خنادق الثورة ، مع اإلضراب الدولي 
للنساء العامالت في الواليات المتحدة.

تأتي تشنجات اجتماعية واقتصادية وحتى 
عسكرية ضخمة. بدأت سوريا تطرق أبواب 

المستغلين في العالم. في خضم الهمجية 
الرأسمالية ، بداية الحرب التجارية ، زيادة 
الميزانيات العسكرية ، البونابرتية والفاشية 
، إلخ. أحزاب اليسار الجديد من الستالينيين 

، من المنشقين »المناهضين للرأسمالية« 
للتروتسكية مثل برنامج SWP البريطاني و 
NPA ، نشر سم »الديمقراطية الحقيقية« ، 

من »ديمقراطية« الرأسمالية.
إنهم شوفيون اجتماعيون وخدام لبرجوازيتهم 
اإلمبريالية والمدافعين عن استغالل ماليين 
العبيد االستعماريين وشبه المستعمرين. إن 
الدفاع عن »الديمقراطية« جريمة سياسية 

لهؤالء اإلصالحيين الفارغين. النظام الرأسمالي 
ال يتقدم. وكما ذكرتها الماركسية الثورية ، 

فإن الطبقة العاملة لديها بديالن فقط: الثورة 
أو البربرية. ال يقال الكلمة األخيرة. الموت 

لالمبريالية! افتح الطريق للثورة االشتراكية!

الوضع العاملي
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اللوايت أخرجن إىل الشوارع ضد املذبحة التي قام بها األسد وبوتني وترامب وجيوش مرتزقة 

أخرى ...

لقد خّفضوا منازلهم إىل الركام ...

يقتلون أطفالهم ...

يغتصبونهم عندما يشغلون املدن ومخيامت الالجئني ...

النساء يف إدلب يبكني: »نحن ال نتحرك من هنا! دعوا الشباب يقاتلوا!«

اليوم يف إدلب ، خرجت النساء يف سوريا إىل الشوارع. ملدة 7 سنوات قام نظام األسد وبوتني 

بقصف املدن بشكل دائم حيث تم ترسيع الهجوم خالل األيام القليلة املاضية باستخدام 

قنابل كيميائية وناباملية وفوسفورية. ال ميكن إخفاء هذه اإلبادة الجامعية التي تم 

إسكاتها اليوم.

املرأة السورية هي طليعة نساء العامل وال ميكن أن تصمت بالخداع ، كام حدث لسنوات.

لقد طفح الكيل!

إنهم النسوة األبطال يف املقاومة السورية ... طليعة العامل يف النضال ضد الظاملني 

واإلمربيالية.

انظر اليهم! هم أولئك الذين يسميهم اليسار اإلمربيايل االجتامعي -اإلمربيايل إىل الغضب ، 

عندما يقولون إن األسد وبوتني ، وكالب ترامب الفريسة ، هم األكرث تقدمية.

انظر اليهم! أنت من يجب خلع الحجاب!

تلك التي متوت من قبل اآلالف ، حزن أطفالهم ، أزواج وإخوة ألكرث من 600.000 هنا.

انظر اليهم! هم أولئك الذين يحملون أطفالهم الجائعني يف أسلحتهم من مخيامت 

الالجئني والقوارب التي تغرق يف البحر األبيض املتوسط.

انظر اليهم! هم النساء العامالت يف سوريا اللوايت يخرجن للقتال ألن الناس اليوم ال يزالون 

يريدون سقوط الوقت ويخرجون أكرب احتياطي لهم ، أي العامالت اللوايت يدعون الشباب 

للقتال.

بصفتنا نساء مينيات باألمس ... عاشت النساء الشجاعات العامالت يف إدلب اللوايت 

يواجهن نفس األعداء من جميع املستغلني للعامل ، رشكات النفط اإلمربيالية!

كام يقول الربنامج االنتقايل:

»إن املنظامت االنتهازية بطبيعتها تركز اهتاممها الرئييس عىل الطبقات العليا للطبقة 

العاملة وبالتايل تتجاهل كل من الشباب والعامالت. ومع ذلك ، فإن انحطاط الرأساملية 

يتعامل مع رضبات املرأة األشد رضاوة ، يجب أن تبحث أقسام األممية الرابعة عن قواعد 

الدعم بني الطبقات األكرث استغالاًل للطبقة العاملة ، وبالتايل بني النساء العامالت ، وهنا 

سيجدن مخزونات رخيصة من اإلخالص والنكران واالستعداد للتضحية.

يسقط البريوقراطية و املهنية!

افتح الطريق للشباب!

افتح الطريق لعامل املرأة! »

حقيقة املضطهدين

ورقة االشرتاكيني يف سوريا والرشق األوسط

الكالم من النساء:

نحن نساء وبنات هذه األمة. نريد أن يسقط الوقت. نطلب من الشباب اين انت؟ نريد 

أن تجتمع األلوية )...(

نحن نساء هذه األمة وهذه أرضنا )...( نحن هنا وعلينا مواجهة العدو )...( أين هو 

الشباب؟ فليأتوا؛ دعهم يأتون ... بإذن الله سنحقق النرص. نحن يف ادلب. دعهم يأتون 

ويدعون يكون هناك جيش واحد من األمة ...

ملاذا ا؟ نحن مسلمون. نقول إلخواننا: أين أنت؟ لقد طفح الكيل! إذا دخل جيش النظام 

املدينة ، فسوف يغتصب جميع الشابات والفتيات. يريدوننا أن منوت ؛ للموت من أجل 

الطائرات ، للهجامت ، للتفجريات ، لألسلحة الكياموية ؛ ونحن هنا ، مع إسالمنا وكرامتنا 

)...( عىل هذا النحو ، سوف منوت كشهداء. وأنت أيضاً؟

نحن نتعرض للهجوم ، كمدننا ومنازلنا )...( كل يوم هناك قنابل الطائرات الحربية. كل 

يوم هناك املئات من الشهداء والجرحى )...( ملاذا ال تدافع عن أرضك وإسالمك ونسائك؟ 

ملاذا ا؟ كافية !! لشبابنا: تعال. دع الله يوجهك ويقودك إىل الطريق الصحيح.

اللهم كفى! اللهم تعال حيث نحن. )...(

مدن الغوطة ، إدلب ، هي آخر ما يُعاد تشكيل املقاومة 

، وقد تم ذبحها وقصفها من قبل نظام األسد مع بوتني ، 

وكل ذلك تحت قيادة ترامب. عليهم االختباء تحت األرض 

بدون خبز. يبيك األطفال بصوت عاٍل للمساعدة. يطلبون 

من العامل أن يجيب عىل دعواتهم و العامل يتجاهلهم. 

هذا الثامن من مارس هو يوم املرأة العاملة ، يوم نساء 

 املقاومة السورية.

هذه ثورة الشعب! دعونا نفتح الجبهات وتتحد األلوية 

يف معركة واحدة من أجل إسقاط النظام! يف الثامن من 

مارس ، دعونا نفتح جبهة ضد أكرب طاغي يف العامل: األسد 

 وبوتني وترامب.

من جميع املنظامت النسوية ، ومن جميع املنظامت التي 

تدافع عن العامالت عىل املستوى الدويل ، علينا أن ندعو 

إىل تشكيل لجنة دولية للدفاع عن النساء السوريات الاليت 

يتعرضن للقتل عىل يد نظام األسد وبوتني. إنهم يحولون 

املدن السورية إىل مدن العصور الوسطى ، حيث ال توجد 

 مياه وال كهرباء وال خبز.

ال بل مزيد من ذبح املقاومة السورية! عاشت النضال 

البطويل للثورة السورية!

 »قتلو اإلناث ، قتلو اإلناث ، األسد ، ترامب وبوتني ،

 يقتلون النساء السوريات يف الغوطة ، وحلب وإدلب.

»بشار ، فايش ، أنت اإلرهايب«

ال مزيد من إرهاب اإلسالم! ال مزيد من اتهام الجامهري 

 املتمردة بأنها إرهابية! كايف!

ال يوجد إرهابيني يقاتلون. إنه الشعب ، الفقري الذي وقف 

للقمة خبز! عاشت املقاومة السورية!

مظاهرة يف االرجنتني يف اليوم املرأة عاملي

مظاهرة ضخمة للنساء املستضعفات يف إدلب 
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في يوم األحد 18 مارس عند الفجر ، 
دخلت القوات التركية - إلى جانب الجيش 

السوري الحر تحت قيادتها ، بقيادة جنراالت 
ية الموالية ألردوغان - بلدة  ّن ُس البرجوازية ال
عفرين ، وهي بلدة كردية في شمال سوريا. 

بعد ساعات قليلة فقط ، في صباح ذلك األحد ، 
أعلنت تركيا هذا الحدث في الصحافة العالمية 

، حيث أظهرت قواته في وسط عفرين وهم 
يلوحون باألعالم التركية.

لم تكن هناك معارك على عتبة عفرين. لم 
تجد القوات تحت قيادة أردوغان أي مقاومة. 

فتحت قوات األسد ، التي استولت على المدينة 
منذ أسابيع على يد حزب العمال الكردستاني 

وحزب الشعب العراقي ، الطريق إلى تركيا 
بينما تم إخالء المدينة بالفعل.

في الوقت نفسه ، خفضت الطائرات الحربية 
من األسد والقاتل بوتين الغوطة إلى الرماد 

وقصفت إدلب ، وهما من آخر خنادق الثورة. 
لقد أضعف جنراالت الجيش السوري الحر 
قوى المقاومة في الغوطة وإدلب )تاركينهم 

تحت رحمة األسد وبوتين( لوضع أنفسهم تحت 
القيادة التركية في عفرين. نحن نشهد بيع 

غوطة وإدلب من قبل جنراالت الجيش السوري 
الحر.

باألمس ، فعلوا الشيء نفسه عن طريق بيع 
عاصمة المقاومة ، وتداول حلب لجرابولوس. 
بمعنى أنهم سحبوا القوات التي كانت تحارب 

بشار من حلب ونقلوها إلى جرابلوس ، بموجب 
األوامر التركية أيًضا ، من أجل "مواجهة 

داعش" ، لذلك يسيطر أردوغان في وقت الحق 
على المعبر الحدودي وبعد ذلك على عزاز.

وقد تم االتفاق على ذلك في مؤتمر جنيف 
، وهو الفريق العام للثورة المضادة لسوريا 

والشرق األوسط. هذا المؤتمر هو تنسيق كل 
من األسد وبوتين وأردوغان وجنراالت الجيش 

السوري الحر ، وجميعهم تحت قيادة الواليات 
المتحدة. لقد كان هذا المؤتمر يعمل منذ عام 

2013 ، وهو عبارة عن جدول عمليات من 
حيث يتفقون على عمل كل واحد من هؤالء 
الوكالء لهزيمة الثورة وأيضاً لتقسيم سوريا.

في االجتماع األخير في كانون األول / ديسمبر 
من العام الماضي ، تم حل المشكلة مرة أخرى 

في أن األسد بقي في دمشق ، حيث كانت 
هناك حاجة لمزيد من المذابح إلى آخر خنادق 

الثورة مثل الغوطة وإدلب. هذا هو المكان 
الذي عرفت فيه تجارة الغوطة لعفرين ، حيث 
تحتفظ تركيا باألخيرة وبشار وبوتين يسحقان 

الغوطة.

أما الفصول األخيرة لثورة دموية 
وألف مرة ، فقد تم كتابتها في 

سوريا

هذه التجارة تحدث عندما يأتي مؤتمر جنيف 
من أجل هزيمة الثورة وتقسيم غزوات سوريا 

الدموية. في سوريا ، تتم كتابة الفصول 
األخيرة للثورة ؛ ثورة ذبحت وخانت من قبل 

جميع األحزاب اليسارية اإلصالحية التي 
حاصرتها. على هذا األساس ، في مؤتمر 

جنيف ، يتفاوضون حول كيفية سير األعمال 
في سوريا ما بعد الثورة.

في المقام األول ، مع وجود قواعد عسكرية 
للواليات المتحدة األمريكية وقواتها الخاصة 

على األرض ، والحفاظ على آبار النفط 
ألنفسهم في الرقة ودير الزور وإقامة األعمال 

إلعادة بناء سوريا: 200 مليار دوالر على 
الدولة السورية أن اسأل في القروض. لقد 
أصبحت سوريا محمية ، وغزت عسكريا 

ومثقلة بالديون بالكامل وتعتمد اقتصاديا 
على الواليات المتحدة األمريكية. هذا هو 

نتيجة انتصار األسد والثورة المضادة: سوريا 
خاضعة لإلمبريالية ، التي ترتفع كحقيقة 

وفائزة كبيرة للحرب.

من ناحية أخرى ، تفاوضت تركيا أيًضا على 
خفضها في جنيف. إنها تحتفظ بالسيطرة على 

المعبر الحدودي للتجارة وأهم أنابيب النفط. 
هذا هو مكانهم في تقسيم العمل العالمي: أن 

يكون أحد أفراد الدرك من حلف شمال األطلسي 
)الناتو( وضامنا ألنابيب النفط. ولهذا السبب 

دخلت تركيا مع جيشها المنطقة الشمالية 
لسوريا من عزاز وجارابولوس )غرب الفرات( 
وهذا سبب آخر لتجارة الغوطة لعفرين ، التي 

انتهى بها المطاف تحت السيطرة التركية. 
روسيا ال تحتفظ بشيء من أجلها. يمكن بيع 

األسلحة فقط. دور بوتين هو رجل ناجح لسحق 
الثورة.

يعطي حزب العمال الكردستاني 
مفاتيح عفرين إلى األسد ويفتح 

الباب أمام أردوغان

عندما أعلن أردوغان أن جيشه سوف يغزو 
عفرين ، أعطى حزب العمال الكردستاني ، 

الستالينية الكردية التي تخضع لنظام الواليات 

من مؤتمر جنيف ، تحت قيادة الواليات المتحدة ، يأتون لفرض سحق آخر خنادق الثورة مثل الغوطة وتقسيم سوريا.

استسالم افرين
أعطى حزب العمال الكردستاني مفاتيح المدينة إلى األسد ، الذي وافق على منحه ألردوغان

يذهب جنراالت الجيش السوري الحر إلى عفرين مع تركيا وسحبوا قواتهم من الغوطة ، تاركينها تحت رحمة الهجمات الوحشية لبشار وبوتين.

سوريا2018/3/27

تركيا يدخل يف عفرين
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المتحدة وقواعدها العسكرية العشر في روج 
آفا ، مفاتيح عفرين لألسد ودخل مع قواته. 

وقال حزب العمال الكردستاني إن قوات األسد 
ستدافع عنهم من تركيا ، وباستخدام قوات 

حماية الشعب الكردية ، أخرجت األكراد إلى 
الشوارع لالحتفال  بوصول دبابات بشار 

وكأنهم "قوات تحرير". وهذا يعني أن حزب 
العمال الكردستاني استخدم تهديد الجيش 

التركي "كمدفع إلى رأسه" لجعل األكراد الذين 
استغلوا عفرين يتم تأديبهم في األسد ، الذي 
انتهى مع روسيا بفتح األبواب أمام أردوغان.

هذه مأساة للشعب الكردي في عفرين. هذه 
هي نتيجة سياسة حزب العمال الكردستاني 

واليسار العالمي اإلصالحي بأكمله الذي تولى 
قيادة حزب العمال الكردستاني. دعى اليسار 
العالمي للدفاع عن عفرين إلسكات المذبحة 

في الغوطة وإدلب. وبهذا ، أنشأوا "شاشة 
دخان" لالختباء في العالم بأن خنادق الثورة 

األخيرة كانت تحترق إلى رماد.

أيضا ، كان لديهم سياسة دعم حزب العمال 
الكردستاني الستاليني ، مؤكدين أن "التقدمي 

الوحيد في سوريا هم األكراد" ، عندما وافق 
حزب العمال الكردستاني مع بشار بالفعل في 

عام 2012 ، ويفصل الشعب الكردي عن إخوانه 
وأخواته من الطبقة القهرية سوريا التي كانت 

تحارب من أجل انتصار الثورة. قاد حزب 
العمال الكردستاني الشعب الكردي إلى جبهة 

مع بشار وبوتين ، قتلة الجماهير السورية. 
في نهاية عام 2016 ، كانت عفرين جزءاً من 

حصار حلب ، عاصمة المقاومة. كانت األحياء 
الكردية في تلك المدينة مراكز من حيث 

كانت قوات اإلبادة الجماعية للنظام وروسيا 
قاعدة من حيث تتقدم فوق األحياء المتمردة ، 

وتهدمهم وتذهب إلى فورة القتل. في كل مدينة 
سورية من األغلبية الكردية حيث حزب العمال 

الكردستاني ، كان يمارس سياسة "معادية 
للعرب" ، حتى باستخدام قوات حماية الشعب 

الكردية لطرد العرب الذين كانوا يعيشون هناك 
ولم يبقوا سوى األكراد.

لقد خلقت الستالينية نهرًا من الدماء بين 
األكراد والعرب الذين اسُتغلوا في سوريا 
بأكملها. في هذا التقسيم ، استقرت تركيا 

للدخول إلى عفرين مع قوات الجيش السوري 
الحر. تتظاهر تركيا أمام المقاومة السورية 

على أنها "محرر عفرين" عندما يضعون هذه 
البلدة تحت الحكم التركي ، في الوقت الذي 

يأمرون فيه بسحب القوات من الغوطة وإدلب 
، مما يسمح لألسد بالتقدم.

وأكد حزب العمال الكردستاني أنه مع بشار 
وروسيا والواليات المتحدة األمريكية ، يمكن 

للشعب الكردي الحصول على حقه في تقرير 
المصير. وهذا يعني أن هذا الكفاح من أجل 
تقرير المصير للشعب الكوردي الوطني قد 
دم إلى الجالدين ويعارض  ُهِزم سلفاً ، ألنه قُ

حلفاء الجماهير السورية.
هكذا أختتم المصير المأساوي للشعب الكردي 

، كما نراه اليوم: عفرين الذي أعطاه األسد 
ألردوغان ، "حليف" حزب العمال الكردستاني. 

روجافا تحت االحتالل العسكري األمريكي 
، وفي تركيا أكثر من 20 مليون من العمال 
األكراد يستغلون بوحشية أكثر من الالزم ، 

ويضطهدون ويقمعون كل يوم.

لقد ترك حزب العمال الكردستاني وكل أحزاب 
العالم اإلصالحي الذي تبعه يجب أن يحاسب 

أمام الطبقة العاملة العالمية على هذه المأساة 
التي كانت تعني الجماهير السورية والكردية 
وسياستها الخائنة! حاصرت الثورة السورية. 

لقد دعموا األسد وادعوا أنهم يدافعون عن 
الشعب الكردي لكنهم هم الذين باعوه.

ال يقال الكلمة األخيرة
الثورة السورية تقاوم الخنادق 

األخيرة

الكلمة األخيرة لم يقال. المقاومة لم تستسلم. 
تخرج الجماهير في إدلب إلى الشوارع من أجل 
فتح الجبهات ، من أجل خوض معركة موحدة 

لسقوط النظام. أكثر القطاعات المضطهدة في 
الطبقة العاملة السورية مثل النساء يخرجن 
للتظاهر والقتال. في الغوطة ، يعيش الناس 
في األقبية واألنفاق للحصول على مأوى من 

التفجيرات ويرفضون االستسالم ، مؤكدين 
أنهم لن يغادروا أرضهم.

يجب على جميع قوى المقاومة السورية أن 
تركز للدفاع عن إدلب والقيام بمسيرة لكسر 
الحصار على الغوطة! دعونا نوقف مذبحة 
األسد وبوتين في الغوطة والمدن المتمردة! 

فتح جبهات للدفاع عن الخنادق األخيرة للثورة 
وتوحيد المعارك لسقوط النظام!

كما تقول جماهير المتمردين في إدلب: الثورة 
ملك للشعب! ثم يجب أن تعود إلى الناس. 

كفى مع الجنراالت البورجوازيين الذين 
يبيعون المدن المتمردة ودماء الشهداء في 

مقابل الصفقات التجارية! نحن بحاجة إلى 
إنشاء لجان التنسيق مرة أخرى ، والعمل مع 
الديمقراطية المباشرة كما في عام 2011! دع 

األسلحة تعود إلى الناس! رجل واحد ، مسدس 
واحد!

هناك قوى كافية لهذا. نحن بحاجة إلى تنظيم 
مخيمات الالجئين التي يتكدس فيها أكثر من 
15 مليون سوري يستهدفون استرداد بيوتهم.
مارس على دمشق لمصادرة البنوك وشركات 

النفط وكل الرأسماليين دون تعويض ، من أجل 
رد ثروة سوريا للشعب السوري! هناك األموال 

الالزمة لصنع الخبز ، وإعادة بناء المنازل 
والحصول على حياة كريمة.

مع األسد ، روسيا ، تركيا ، الواليات المتحدة 
األمريكية وكل القوات الغزاة! مع جنراالت 

ُسنية التي هي خدم أردوغان من  البرجوازية ال
عفرين!

فقط من خالل إعادة تأسيس ثورة 2011 ضد 
بشار. من خالل القتال مع الطبقة العاملة 

التركية ، والمستغل العراقي واالنتفاضة التي 
بدأت في إيران ، سيكون الشعب الكردي قادراً 
حتى على احتالل حقه في تقرير مصيره. دع 
الكورديين يعصون حزب العمال الكردستاني 

و وحدات حماية الشعب ويديرون البنادق 
إلطالق النار على األسد وبوتين والقواعد 

العسكرية األمريكية في روج آفا!

تسقط مع مؤتمر جنيف!

تعيش الثورة السورية وهي واحدة مع كل 
المغتربين في المغرب العربي والشرق األوسط
من فلسطين إلى اليمن ، من القاهرة إلى إدلب 

، انتفاضة واحدة!

على الطبقة العاملة في العالم أن تخرج إلى 
الشوارع للتضامن مع إخوانها وأخواتها في 

سوريا. لننظم مظاهرات لجميع سفارات اإلبادة 
الجماعية األسد واألسد في العالم! لننزل إلى 

شوارع جميع عواصم العالم!

دوليا ، طبقة واحدة ، صراع واحد ضد العدو 
نفسه: اإلمبريالية وكل خدامها وضربها!

البي يك يك يفتح الباب من عفرين اىل بشار 
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نطالب الجماهير في الشوارع وفي مخيمات الالجئين بالتحرك في هذه المناسبة
«الثورة تخص الشعب ، يجب أن تعود إلى الشعب!»

«دع الجبهات مفتوحة والكتائب تتحد لفك 
الحصار على الغوطة من أجل هزيمة النظام 

األسد في دمشق!»

بيان مــن جريدة حقيقة المقهورين 
في الذكرى الســابعة للثورة السورية

األسد وبوتين وأردوغان ... تحت قيادة الواليات المتحدة ، يغرقون في الدم هذه الثورة البطولية!
مثل فعلوا أمس في داريا وحمص وحلب والقصير والرقة ودير الزور... 

إنهم يحرقون الغوطة وإدلب إلى رماد
 بينما يحاصر األسد المدن التي يسيطر عليها الثوار ويتركها للجوع نجد رجال األعمال يحتكرون الطعام ويزيدون أسعارهم 

ايضا في هذه المناطق المعزولة عن عمال العالم من قبل األحزاب اليساري تحت قيادة االمبريالية ودعم بشار

في خنادق األخيرة الثورة السورية )الغوطة الشرقية( يقاتلون ويقاومون وال يسلموا إنهم 
العمال والفالحين والفقراء في سوريا.

بينما في مخيمات الالجئين ، تقوم األمم المتحدة ومسؤولوها من 
المنظمات غير الحكومية باغتصاب النساء السورية وأطفالهن 

 للحصول على قطعة من الخبز
يستخدموأ العمال السوريون كعبيد في األردن ولبنان وتركيا 

 وأوروبا اإلمبريالية 
كفى للقيام بأعمال تجارية في المناطق المحررة مع الجوع والدم 

 كفى! للمستغلين في سوريا!
يجب أن نذهب إلى دمشق لمصادرة مالكي الشعب السوري دون 

مقابل ، وهم كبار المصرفيين وشركات النفط اإلمبريالية وكل 
 الرأسماليين من عشيرة المليارديرات من أعوان بشار!

بموجب أوامر ترامب ، سلم حزب العمال الكردستاني عفرين إلى 
 األسد

 للشعب الكردي أن يحرر نفسه من الجالدين... 
 يجب يفتح الجبهة الجديدة للقتال ضد بشار وبوتين في عفرين!

يجب على الشعب الكردي ينقلب البندقية! ارحلوا قواعد الواليات 
المتحدة األمريكية ومقر األسد من روج آفا!

الجماهير المستغلة جاهدت على 7 سنوات من الثورة للخروج من البؤس والحصول على الخبز

في الذكرى الســابعة للثورة الســورية ،
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ارحل األســد وروســيا وتركيا والواليات والمتحدة األمريكية 
وجميع القوات الغازية!

يسقط مؤتمر جنيف!
هناك ، تحت القيادة االمبريالية األمريكية ، يتم تنسيق مذبحة الشعب السوري

توقف اآلن عن آلة الحرب الفاشــية التي نظمتها اإلمبريالية التي حولت ســوريا إلى مجازر!
لننزل إلى الشوارع في جميع أنحاء الكوكب!

يجب فتح جميع الجبهات في العالم من أجل وقف اإلبادة الجماعية ضد الشعب السوري!

دعوا افتح وانسق جميع جبهات القتال ضد 
اإلمبريالية وشركاتها النفطية وأنظمتها القاتلة 

في جميع أنحاء الشرق األوسط!
ارحل العائلة المالكة في السعودية تحت قيادة 

االمبريالية األنجلوأمريكية! 
 اسقط ديكتاتورية السيسي في مصر!
 نعم لتدمير دولة إسرائيل الصهيونية!

افتحوا الطريق أمام الجماهير اإليرانية التي 
 تحارب ضد الحكمة المعادية للثورة!
افتح الطريق لالنتفاضة الفلسطينية!

توقف اآلن عن آلة الحرب الفاشية التي نظمتها 
اإلمبريالية التي حولت سوريا إلى مجازر!

لننزل إلى الشوارع في جميع أنحاء الكوكب!
يجب فتح جميع الجبهات في العالم من أجل 
وقف اإلبادة الجماعية ضد الشعب السوري!

مهمة معلقة للطبقة العاملة والشعوب المضطهدة في العالم فيما يتعلق بالجماهير السورية الشهيدة:

الزم نفك الحصار على الثورة السورية 
من قبل األحزاب اليسارية اإلصالحي تحت قيادة االمبريالية الذي يدعم األسد الفاشي وبوتين المجرم!

في الذكرى الســابعة للثورة الســورية ،
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ذكرى السابعة الثورة السورية في العالم

برلني

باريس نيو يورك

مظاهرة يف مدريد مع الجئني واصدقاء ومراسلني من حقيقة املقهورين

تجمع يف بوينوس ايريس واالتصاالت مع مراسل من حقيقة املقهورين يف ادلب احمد رحال
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يف جميع أنحاء اإلمربيالية األمريكية »ترامب«إىل جانب إعالنه أنه سيعرتف بالقدس 

عاصمة إلرسائيل، قد أعلنت الكلبة لدمشق لألسد ولبوتني الذي تم تهنئته النتصاره يف 

االنتخابات الرئاسية إلنهاء الثورة السورية يف وقت قصري .

خرجت الجامهري الفلسطينية مرة أخرى اليوم بارضاب عام يف غزة والضفة الغربية 

إدانة للمجازر الوحشية التي تقوم بها إرسائيل .عرشات املظاهرات تخرج يف جميع 

أنحاء فلسطني يف الخليل ،وبدورها إرسائيل تتهم مرة أخرى الفلسطينيني برتكيزهم عىل 

االنتفاضة التى ستتحول إىل مترد،وليبدا التمرد قد ان األوان ليبدأ.

يف مدينة غزة املحارصة التي يوجد فيها النمو الدميوغرايف الكبري والناس الجياع لهذا 

السبب يكون محرك نضالهم الستعادة األرض وطرد القوات الصهيونية الغزاة منها.

الجامهري الفلسطينية بانتفاضتها تسعى لكرس القيود التي تديرها الربجوازية الخاصة 

بها وترفض قبول حل الدولتني لالمم املتحدة التي ايدتها جميع دول الربجوازية العربية 

والحزب اليسار العاملي اإلصالحي التي تعني خسارة:80%من أراضيهم .

لتدمري دولة إرسائيل الصهيونية ومن أجل دولة حرة علامنية دميوقراطية غري 

عنرصية،من نهر األردن ايل البحر والقدس عاصمة لها حرر أكرث من 7000 سجني 

فلسطيني من السجون السجون الصهيونية املحصنة والوقوف مع خطة الكفاح 

للجامهري الفلسطينية من االنتفاضة إىل اإلرضاب الثوري....

دع االنتفاضة تبدأ !أسلحة للشعب الفلسطيني! 

بنضال الجامهري يف اليمن وسوريا ومرص ضد دكتاتورية السييس وايران ضد الثيوقراطية 

املعادية للثورة يتم من خالل ذلك مصري األمة الفلسطينية التي كانت شجاعة. بإبادة 

الجامهري وقمعهم بالرشق األوسط لعدم مواجهة إرسائيل كام كان حزب الله.

من هناك يسقط مع مؤمتر جنيف وترتكز الثورة املضادة الكاملة يف الرشق األوسط ضد 

ترامب وفرنسا وروسيا وتركيا واململكة العربية السعودية وإيران والربجوازية الشيعية 

والسنية يف اإلقليم .من كهف قطاع الطرق يف األمم املتحدة حيث تأسست دولة إرسائيل 

الصهيونية يف عام 1948 ودعمت من قبل إنجلرتا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية 

وروسيا والصني وتم الدفاع ومتويل هذه الدولة ،التي هي مبثابة حاملة طائرات حقيقية 

عىل االرض مجهزة مبسلحني بالكامل لدفاع عن املصالح والصفقات التجارية لرشكات 

النفط اإلمربيالية يف املنطقة املغاربية والرشق األوسط بأكمله.

دع الشعب الفلسطيني ينتفض من قطاع غزة إىل الضفة الغربية وجميع مخيامت 

الالجئني يف األردن ولبنان والريموك يف سوريا،حيث تم ذبح 6000 فلسطيني من قبل 

الكلب بشار! وأيضا يجب عىل الشعب الكردي الذي يحارب من أجل تقرير مصريه 

الوطني واستقالله يف سوريا وتركيا والعراق وإيران ان يخرق املواثيق لحزب العامل 

الكردستاين،ووحدات حامية الشعب الكردي،والحزب الدميوقراطي الكردستاين واالتحاد 

الوطني الكردستاين التي تخضع للواليات املتحدة وللصهيونية ان توحد قواتها مع األمة 

الفلسطينية من أجل مطالبهم ضد دول اإلمربيالية والصهيونية.

اليوم،غزة محارصة ومذابح ترتكب كام هو الحال يف الغوطة ،دوما،حامة،ادلب وحلب 

.معركة واحدة وعدو واحد :هي رشكات النفط اإلمربيالية وكل الرجال التي تواليهم يف 

املنطقة التي تنهب ثروات املغرب العريب والرشق األوسط وتجوع الناس!

من فلسطني التي تقبع تحت االحتالل االرسائييل ايل سوريا واملذابح التي ترتكب من 

قبل بشار الكلب،وبوتني القاتل ،ومن اليمن التي تغزى من قبل السعودية إىل العراق 

التي تحتلها الواليات املتحدة األمريكية من تونس إىل مرص من لبنان إىل املغرب 

انتفاضة واحدة لتحويل املنطقة املغاربية والرشق األوسط ايل جحيم لرتامب وامربياليته 

وللدولة الصهيونية .

لننزل إىل الشوارع يف العامل بأرسه !من منظامت العمل يف العامل القوي املناهضة 

لإلمربيالية .هذا هو املوقف املناسب للنزول لشوارع لوقف املذابح عن الشعوب 

الفلسطينية والسورية واليمنية واملنطقة بأكملها لوقف آلية الحرب اإلمربيالية التي 

تقوم بالغزو . إنها مهمة لحركة العمل الدولية برمتها ان تكافح من أجل وقف املذابح 

يف فلسطني واليمن وسوريا ولحرية جميع االرسى السياسيني يف العامل.



لذلك قد تم تسجيل 30 مارس ،يوم االرض،ألول مرة يف التاريخ يف عام 1976 من خالل 

انتفاضة شعبية يف فلسطني الذي واجه فيها الشعب الفيلسطيني املحتل الصهيوين 

وسياسة مصادرة األرايض ،فقتل 6 فلسطينيني ،ويف ذلك اليوم سجل هؤالء الفلسطينيني 

اسامئهم ضد سياسة القمع وتجريد األرايض »شهداء القضية الفلسطينية  :خري محمد 

سامل ياسني وحذيفة قاسم شواحنة  ورجا حسني ابو رية وخرض عيد محمود الخاليلية 

وباإلضافة لقتل محسن حسن سعيد طه ورفاع عيل الزهريي أثناء سريهم للدفاع عن 

ارضهام.

واليوم يف غزة املحارصة والضفة الغربية قد ارتفع عدد املتظاهرين إىل عرشات األالف 

مرة أخرى يف مسرية حاشدة يف ذكرى مرور 42 سنة عىل يوم األرض.وكانت املظاهرة 

ضخمة جدا حيث خرج مئات اآلالف من الفلسطينيني إىل نقاط التفتيش ومراكز املراقبة 

التي متلكها القوات اإلرسائيلية عىل حدود قطاع غزة.قامت دولة إرسائيل مرة أخرى 

وبجيشها املجرم املتمركز عىل الحواجز بإطالق الرصاص عىل الفلسطينيني املتظاهرين 

وكان الشهيد األول لهذا اليوم املزارع الفلسطيني واسمه »عمر سمور«،باإلضافة إىل ستة 

عرش الذين قتلو باألمس برصاص القوات اإلرسائيلية وناجي ابو حجري ومحمد كامل 

النجار ووحيد ونرص الله ابو سمور ومحمود معمر وامني منصور ابو معمر ومحمد نعيم 

ابو عمرو واحمد إبراهيم عاشور عودة وجهاد أحمد فرينا  ومحمود سعدي رحمي 

وعبد الفتاح عبد النبي  وإبراهيم صالح ابو شعر وعبد القادر مرعي الحواجري وساري 

وليد ابو عودة  وحمدان إسامعيل ابو عمشة وجهاد زهري ابو جاموس  وبدر الصباغ 

مدرجني أيضا يف تاريخ شهداء القضية الفلسطينية. وبعد 42 سنة من يوم األرض هناك 

17 متظاهر قتلو وهذا العدد ميكن ان يزداد الن هناك أكرث من 1400 جريح والكثري 

منهم بحاالت خطرة ،إنها مجزرة حقيقية يف يوم واحد بكرثة القتىل والجرحى منذ 

عملية »هامش الحامية«عندما قصفت إرسائيل غزة يف عام 2014.بالوقت نفسه التي 

تتصدر فيه االبادة الجامعية لشعب السوري ،وبينام تتذمر الجامهري اليمنية من قبل 

السعوديةو دكتاتورية السييس فإنهم يواصلون قمع وحبس عرشات اآلالف من املقاتليني 

يف مرص ،بذلك تستعيد إرسائيل قوتها النارية يف املنطقة لذلك السبب شن ترامب 

هجوما عىل األمة الفلسطينيه معلنا القدس عاصمة لدولة إرسائيل التي يتم التخطيط 

لها ليتم ذلك يف شهر مايو من هذا العام .لقد تقدم الشعب الفلسطيني يف انتفاضته 

عىل الرغم من الربجوازية العربية التي أعلنت أنها ستقبل بدولتني وحاولت وقف 

الهجوم ولكن لن تستطيع أن تفعل ذلك الن الجامهري الفلسطينية لن تقبل بحدود 

1967وال1948 ولن تستمع إيل االمم املتحدة وال للمحادثات مع الدولة اإلرسائيلية التي 

قامت بها السلطة الفلسطينية للعيش معها،ولن تقبل مبحادثات السالم التي تقوم بها 

قيادات حامس يف مرص.الجامهري الفلسطينية تقاتل فقط ومتوت من أجل أن تستعيد 

امتها.لن تتوقف ولن تكون منبوذة يف أرضها. حتى تستعيد منازلها وخبزها الذي 

يتم نقله إليها كل يوم عن طريق املحتل.لذلك وبتجاوز لقيادات فتح وحامس قامت 

الجامهري بتشكيل لجان محلية وبدأت يف يوم األرض هذه الخطة القتالية التي ستستمر 

حتى 15 مايو،يوم«النكبة« عندما تم يف عام 1948 طرد الفلسطينيني من أراضيهم 

من قبل الصهاينة وقامت إرسائيل مرة أخرى بالهجوم عىل قطاع غزة بينام يقوم 

املستوطنون بالتقدم باحتالل األرايض بالضفة الغربية.

اليوم بينام يريد االسد املجرم وبوتني بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ان يغرقوا 

الخنادق األخرية للثورة بالدم تستعيد الصهيونية قوتها النارية وتشن هجوما وحشيا عىل 

الجامهري الفلسطينية واطلقت انذارا مع ترامب »اما ان تستسلم غزة والضفة الغربية 

أو ستصبحان حمص جديدة«

كلام قام االسد املجرم بذبح الثوار السوريني عوضا عن اعتنائه مبرتفعات الجوالن 

التي منحها ولده له تستعيد الصهيونية قوتها النارية وقامت اليوم بإطالق النار عىل 

املتظاهرين الفلسطينيني يف غزة.

كام هو الحال يف سوريا ،حيث يقوم االسد وبوتني واردغان والواليات املتحدة األمريكية بارتكاب ابشع املذابح يف اخر قالع الثورة .........

تستعيد الصهيونية قوتها النارية ويقوم جيشها بقتل عرشات املقاتلني الفلسطينيني 

مبجزرة جديدة للصهيونية ضد جامهري غزة 

فلسطني 
يوم األرض

تدمري االحتالل اإلرسائيلية الصهيونية الفاشية!

فلسطني العلامنية والحرة والدميوقراطية والغري عنرصية املمتدة من نهر األردن ايل البحر وعاصمتها القدس!

ارحل االسد ،بوتني والثيوقراطية املعادية للثورة يف إيران ،انصار الصهيونية 

هم من يرتكبون املذابح الجامعية للمتظاهرين السوريني! 

ارحل السعودية التي تقتل الجامهري اليمنية تحت قيادة بريتش برتوليوم !

ارحل الواليات املتحدة من سوريا والعراق وأفغانستان!

الجامهري الفلسطينية مل تستسلم!

طرد املحتل الصهيوين!

بانتفاضة واحدة وتحويل الرشق األوسط واملنطقة املغاربية الجحيم 

لالالمربيالية وللرتامب ولاللصهيونية!

3١ مارس ،20١8

استمر عىل الصفحة ١5


