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17  الصفحة على استمر

بروبستينغ مايكل كلمة  

الدولي الثوري الشيوعي التيار لحزب الدولي السكرتير  

 

 العقرب سجن في السيسي الفتاح عبد والدكتاتور العسكر نظام قبل من احتجازه فترة خالل العريان عصام. د توفي قليلة ايام قبل
مصر في سمعه السجون اسواء من يعد والذي . 

 بمجلس سابق نائب, المسلمين اإلخوان لجماعة اإلرشاد مكتب عضو, والتنمية العدالة حزب رئيس نائب كان العريان عصام. د
 و البرلماني العمل نسف الذي 2102 يونيو السيسي الجنرال بقيادة العسكري االنقالب حدوث حين حتى المصري الشعب

الدولة في الديموقراطي . 

واسماء وفاطمة سامية: الثالث وبناته فاطمة هزوجت وباالخص واحبته الهله الحار عزائي ارسل ان اود . 

 في وتفانيه التزامه واقد احترم لكني, العريان عصام. د توفي به يؤمن كان اللذي المحافظ الفكرة أشارك ال أنا, ثوري كاشتراكي
 وجوع االالف من عشراتال وسجن االبرياء من االالف قتل في تمادا الذي السيسي الجنرال بنظام االطاحة في معه واتضامن العمل

المصري الشعب من الماليين . 

نراها كما الحقيقة قول قوة هي و فقط واحدة قوة اال لدينا يكون ال احيانا . 

دموية دكتاتورية أصبحت مصر أن هي الحقيقة . 

المصري للشعب البؤس جلبت السيسي الجنرال أن هي الحقيقة . 

 السعودية العربية المملكة من تصل التي والمليارات الدعم دون من واحد ليوم دومي ان يستطيع لن السيسي الجنرال أن هي الحقيقة
 من الماليين ورحلوا هجروا اللذين الصهاينة مع سالم على ووقت طبعت قليلة ايام قبل التي هذه االمارات. االمارات ودولت

 .الفلسطيين

 القوى دول من والعسكري االقتصادي الدعم دون من السلطة في يبقى لن الدكتاتوري ونظامه السيسي الجنرال أن هي الحقيقة
واالوروبيين االمريكان من اإلمبرياليين وباالخص العضمى . 

 مات, الديكتاتوري النظام قبل من لسنيين مسجونا كان النه مات, عجوزا رجل اصبح النه يمت لم العريان عصام. د أن هي الحقيقة
الديكتاتوري النظام قبل من مريضا يكون ان عليه فرض النه . 

 قبل من الرفض تم لكن مرة من اكثر للعالج النقل وطلب لسنوات الكبد بالتهاب مصاب كان العريان عصام. د ان ومعلوما جليا كان
الديكتاتوري النظام . 

السجون داخل وتصفيتهم قتلهم يتم الذين االخوان كمثل مثله العريان عصام. د أن هي الحقيقة . 

 النظام هذا ضد ويقاتل يعارض ان عليه واجب اشتراكي شخص اي, ديموقراطي شخص اي, وواعي عاقل شخص اي أن هي الحقيقة
السيسي الجنرال نظام الديكتاتوري . 

الديكتاتوري العسكري النظام ويضطهده عليه ويسيطر يحكمه طالما المصري للشعب مستقبل يوجد ال . 

 االوسط الشرق يملؤون الذين الطغاه سلسلة في مهم عنصر لكنه واحد عنصر فقط, سيالسي للجنرال الديكتاتوري النظام هي الحقيقة
العظمى القوى من اإلمبرياليين المحتكريين مصالح بخدمة ويقومون . 

مع تضامنى عن التعبير في الفرصة هذه انتهز ان احببت لذلك : 

السيسي للجنرال ريالديكتاتو النظام ضد المصري لشعب الشجاعة المقاومة و التحرير نضال •  

الصهيوني النظام ضد الفلسطيني للشعب البطولي النضال •  

الروسي االيراني االحتالل وضد االسد بشار الطاغية ضد السوري للشعب البطولي النضال • . 

يقودها التي المضادة والثورة حفتر الجنرال ضد الليبي للشعب البطولي النضال •  

عدل بدون سالم ال . 

لشعوبها عدل بدون االوسط لشرقا في سالم ال  

السيسي للجنرال الديكتاتوري النظام وباالخص جميعها الديكتاتورية االنظمة جميع تسقط حتى سالم ال . 

الدولي التضامن يعيش  

 شكرا
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16  الصفحة على استمر



14

RCIT  من بغداد وبيروت وإدلب  -السابقة العمل من أجل انتفاضة واحدة في الشرق األوسط بأكمله

 نطهرا وطرابلس وصنعاء وغزة والقاهرة والجزائر العاصمة والخرطوم إلى

من أجل تنفيذ مثل هذا المنظور ، يحتاج الثوريون إلى االتحاد في بناء األحزاب الثورية    .11

النشطاء على التوحد على أساس جميع نحث  من موقعنا هذا.  باالشتراك مع بناء حزب عالمي ثوري

 . برنامج التحرر االشتراكي والتضامن مع نضاالت العمال والمضطهدين في دول أخرى

 !في معالجة هذه المهمة العظيمة RCIT إلى واانضم

 تأميم البنوك والصناعات الرئيسية! 

 لبرنامج التوظيف العام! 

 سقط نظام اإلغالق الرجعيفلي! 

 بناء المجالس الشعبية في أماكن العمل واألحياء والجامعات والقرىنعم ل! 

 نشاء لجان للدفاع عن النفسنعم إل! 

 للتمرد الشعبيانتصار  !تنظيم إضراب عامنعم ل! 

  لجمعية تأسيسية ثوريةنعم! 

 للعمال والفالحين الفقراء حكومة نعم! 

 * عاشت الثورة العالمية االشتراكية !ننتقل إلى الموجة الثانية من الثورة العربية! 

 المضاد للثورة العالمية تحت غطاء ثورةال يمةهزنعم ل COVID-19! 

 حزب عالمي ثوريل !لمضي قدما في بناء حزب ثوري في كل بلدف! 

 RCITالمكتب العالمي للتيار الثوري الشيوعي العالمي 
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بالموجة الجديدة من احتجاجات العمال والشباب البطوليين  التيار الشيوعي الثوري الدولي يرحب بحماس .7

جنبا إلى جنب مع أعمال الشغب الغذائية في أفريقيا وتجدد االحتجاجات المؤيدة  . في لبنان والعراق

التي تقوم بها المضاد من الثورة للديمقراطية في هونغ كونغ  تظهر هذه الصراعات أن الهجوم العالمي 

مراًرا وتكراًرا أن  RCITحذرت  مثل مالقد أظهرت األسابيع الماضية . واجه مقاومةلطبقات الحاكمة يا

عالوة على ذلك .  كغطاء لقمع االحتجاجات الجماهيرية COVID-19الطبقات الحاكمة تستخدم جائحة 

تؤكد أحداث األيام األخيرة أن أي صراع للجماهير يجب أن يواجه ويهدم قواعد نظام اإلغالق الرجعي 

حين أن الطبقات الحاكمة تدعي أن مثل هذه اإلغالقات ستكون في مصلحة الصحة العامة  فإنها  في

 .تخدم في الواقع فقط مصالحها السياسية

الملح أن ينظم العمال والجماهير الشعبية أنفسهم في مجالس عمل في أماكن العمل واألحياء  من .8

للدفاع عن الجماهير ضد الشرطة و فاع عن النفس وبالمثل من المهم بناء لجان للد. والجامعات والقرى

يجب على الشعب إسقاط النخبة الحاكمة بأكملها عن طريق تنظيم إضراب عام غير محدد  و والجيش

إنشاء حكومة للعمال  من ذلك يجب أن يكون الهدف و المدة على مستوى األمة يؤدي إلى تمرد شعبي

يجب على جماهير المتمردين الدعوة إلى  و كما شعبيةوالفالحين الفقراء على أساس لجان العمل ال

 ة جمعية تأسيسية ثوري

أن حكومة أصيلة من العمال والجماهير الشعبية يجب أن تؤمم صناعة النفط والبنوك  RCIT ترى .9

عليها أن تنظم برنامج ! والشركات الكبرى الخاضعة لسيطرة العمال ودون أي تعويض من الرأسماليين

مثل هذا البرنامج يمكن أن يلغي البطالة والفقر . سيطرة العمال والتنظيم الشعبيتوظيف عام تحت 

 .ويساعد في إعادة بناء البالد

جب أن تكون االنتفاضات الشعبية المتجددة مرتبطة باحتجاجات أخرى حول العالم وأن تساعد ي  .01

نضاالت التحرير المستمرة إن دعم .  1100في إحياء الثورة العربية الكبرى التي اندلعت في عام 

 يجب أن يكون الهدف كما قلنا في بيانات. للشعب السوري ضد األسد المستبد مهمة مهمة بشكل خاص

14  الصفحة على استمر
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 .ومع ذلك لم ينجح الجيش في قمع االحتجاجات حتى اآلن , وإصابة كثيرين آخرين (از فؤاد السمان سنة فو

من السمات المميزة لالنتفاضة أن العديد من الناشطين الشباب فقدوا أوهامهم في العام الماضي بأن   .4

شعار شعبي . ريرةمصممون على القتال حتى النهاية الماآلن الناس  لقد أصبح . التغيير السلمي ممكن

شهيد ثورة "وقد أطلق على فواز فؤاد السمان في جنازته " هذه هي ثورة الجوع: "في المظاهرات هو

عندما بدأ سكان المدينة في النهوض مرة أخرى ، كانوا : "وقالت متظاهرة شابة لوسائل اإلعالم". الجوع

هادئين في المنزل ونموت من  نفضل أن نخرج إلى الشوارع ونموت من فيروس على البقاء" يقولون

ولكن عندما نكون غاضبين ، عندما يكون . بالطبع ال نريد العنف مع الجيش: "قال محتج آخر". الجوع 

الجائعون غاضبين ، خاصة ضد الوضع السياسي وضد حكم البنوك ، من حقنا التخلص من هذا النوع 

 ".من القواعد 

وبالمثل نشهد عودة االحتجاجات في العراق إلى الظهور بعد أن تمكن النظام من إيقاف المظاهرات  .5

مايو صوتت أغلبية في البرلمان  6في . COVID-19 الجماهيرية بفرض إغالق رجعي تحت غطاء 

 و الذي عرفرئيس المخابرات السابق   لصالح برلمان جديد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

لقد . العدو اللدود ألميركاإيران عالقات وثيقة مع من أقامة أيضا و تمكن أنه رجل واشنطن في بغداد ب

وعد رئيس الوزراء الجديد بدفع جميع المعاشات في األيام المقبلة كما قال إنه سيطلق سراح المتظاهرين 

وعالوة على ذلك تعهد  9102الذين اعتقلوا خالل االحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أكتوبر 

 .شخًصا قتلوا منذ بدء المظاهرات الشعبية 551بالعدالة والتعويض ألقارب أكثر من 

خلقت العملية الثورية في العام الماضي جياًل جديًدا من النشطاء الذين تعلموا عدم  ذكره رغم ماسبق  .6

جديدة للسلطة  بدأت احتجاجات حاشدة الثقة في الطبقة السائدة وبالتالي بعد أيام قليلة من تولي الحكومة ال

في بغداد وبابل وواسط ومدن جنوبية أخرى ودعوا إلى إسقاط النظام الذي اتهموه بأنه جزء من نفس 

في واسط قام محتجون بإحراق مقر حزب بدر وهو قوة مهمة مؤيدة .  السابقة" الفاسدة"الحكومة 

 .إليران
13  الصفحة على استمر



 !إلى األمام مع االنتفاضة الشعبية: لبنان والعراق

 ، 0202مايو  11،  (RCIT) بيان التيار الشيوعي الثوري الدولي

www.thecommunists.net 

 

الطبقات الذي بدأ في مارس ، نجحت  COVID-19 في سياق الهجوم العالمي المضاد للثورة تحت غطاء .1

الحاكمة في لبنان والعراق لبعض الوقت في فرض عمليات اإلغالق الصارمة وقمع االحتجاجات 

ومع ذلك  يدفع الجوع والقمع العمال والشباب إلى  9112الجماهيرية التي هزت البلدين منذ خريف 

 .فاضتهم إحياء انت

مرتين إلى أربع من في لبنان ، ارتفع التضخم بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية  .9

٪ من 11٪ بينما يحصل 01البطالة اآلن نسبة وبحسب صحيفة النهار اليومية المحلية بلغت  مرات

سيزداد . فقرفي يعيش ثالثة أرباع السكان  أي أن٪ من الدخل القومي 55المواطنين اللبنانيين على 

مليارات دوالر  11الوضع سوًءا مع تبني الحكومة النيوليبرالية ، على أمل الحصول على قرض بقيمة 

يشار إلى أن هذه الحكومة مدعومة .  من صندوق النقد الدولي ، خطة تقشف وحشية مدتها خمس سنوات

يع أنحاء العالم على أنهم من قبل حزب هللا الذي أشاد به العديد من اليساريين االنتهازيين في جم

ولكنهم في الواقع يتصرفون في سوريا كحليف لإلمبريالية الروسية في مساعدة " مناهضون لإلمبريالية"

 صنظام األسد االستبدادي لذبح اشخا

أبريل هاجم المتظاهرون البنوك  95منذ  . ردا على ذلك خرج العمال والشباب إلى الشوارع مرة أخرى .3

في حين أن طرابلس ثاني أكبر مدينة في البالد وواحدة من أكثر المناطق . ش اللبنانيواشتبكوا مع الجي

حرمانًا هي مركز االنتفاضة المتجددة انتشرت االحتجاجات إلى بيروت وصيدا وصور وصور ووادي 

 92 )لقمع وحشي من قبل قوات األمن ، مما أدى إلى مقتل متظاهر  المتظاهرون البقاع وقد تعّرض

12  الصفحة على استمر
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ق األوسط بأكمله  ي الشر
وت وإدلب وطرابلس وصنعاء  -السابقة العمل عىل انتفاضة واحدة ف  من بغداد وبير

 !وغزة والقاهرة والجزائر والخرطوم وطهران

ي بناء أحزاب ث
امن مع بناء حزب  -ورية من أجل تنفيذ مثل هذا المنظور يحتاج الثوار إىل التوحد ف  بالي  

اكي والتضامن مع نضاالت العمال  !عالمي ثوري
نحث النشطاء عىل االتحاد عىل أساس برنامج التحرر االشي 

ي الدول األخرى
ي معالجة هذه المهمة العظيمة RCIT انضم إىل . والمضطهدين ف 

 !ف 
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يالية ي أي سياسي أو أي قوة إمبر
من المهم أيًضا رفض أي .  العمال والفقراء ليس لديهم سبب للثقة ف 

ي المسيحي بزعامة سامي الجميل ، وهو حلي)محاولة من قبل القوى الرجعية  ف مثل حزب الكتائب اليمين 

ي أن يكون هناك شك .الستغالل االحتجاجات الحالية لمناوراتها الخاصة( قديم إلرسائيل
كل   أن ال ينبغ 

يالية أو أخرى وبينما تريد األحزاب المسيحية اليمينية أو القوى  .األحزاب القائمة متحالفة مع قوة إمبر

ي  يميل حزب هللا وحل فاؤه إىل المعسكر الروسي المحيطة بالحريري سحب لبنان إىل المعسكر الغربر

ي  وبالمثل ليس لدى الجماهبر أي سبب للثقة بالجيش ألنه ليس مؤسسة  !كلهم أعداء للشعب .الصين 

 .بل أداة مسلحة للطبقة الحاكمة" فوق السياسة"

الجماهبر الشعبية إىل تنظيم  RCIT يدعو !ال ، يجب عىل العمال والمضطهدين فقط أن يثقوا بقوتهم

ي مجا
ي أماكن العمل واألحياء والجامعات والقرىأنفسهم ف 

وبالمثل من المهم تشكيل لجان  .لس عمل ف 

طة  -كخطوة أوىل نحو العمال والميليشيات الشعبية   -للدفاع عن النفس  للدفاع عن الجماهبر ضد الشر

اب عام عىل مستوى  .والجيش يجب عىل الشعب اإلطاحة بالنخبة الحاكمة بأكملها من خالل تنظيم إض 

ي  اب شعنر  .األمة ، إىل أجل غبر مسىم يؤدي إىل إض 

 .يجب أن يكون الهدف إنشاء حكومة العمال والفالحير  الفقراء عىل أساس لجان العمل الشعبية!  تمرد

اتيجية يمكن أن تمكن  .يجب عىل الجماهبر المتمردة أن تعقد جمعية تأسيسية ثورية فقط مثل هذه االسبر

ياىلي المهمة الرئيسية إلعادة بنا  ها الشامل دون إعادة االستعمار اإلمبر وت بعد تدمبر  .ء ببر

ي 
وري بنفس القدر أن يتجمع العمال والمنظمات الشعبية حول العالم تضامنًا مع الشعب اللبناب   .من الض 

يالية  بإلغاء جميع ( مثل صندوق النقد الدوىلي )يجب عليهم مطالبة حكوماتهم وجميع المؤسسات اإلمبر

وط  .فورالديون عىل ال عالوة عىل ذلك يجب عليهم إجبار حكوماتهم عىل إرسال المساعدات دون أي رسر

وت  .سياسية حنر يمكن إعادة بناء ببر

وري ربط االنتفاضة الشعبية بنضاالت التحرير األخرى RCIT يؤكد يجب أن تكون الخطوة  .أنه من الض 

ي آذار 
ي بدأت ف  ي إدلب ضد قوات وما  1122األوىل هي دعم الثورة السورية النر

زالت الجماهبر صامدة ف 

وبالمثل يحتاج التمردون إىل االرتباط  .االحتالل الساحقة لروسيا وإيران وحزب هللا وخدمهم األسد

ي العراق
ية ف  من المهم بنفس القدر إعالن دعمهم غبر المحدود لنضال التحرير  .باالحتجاجات الجماهبر

ي وللنضال من أجل تحطيم الدولة ي بيانات .الصهيونية الفلسطين 
 RCIT يجب أن يكون الهدف كما قلنا ف 
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ي سوريا
 من حزب هللا ف 

ا
واألزمة الداخلية الشديدة لحكومة نتنياهو فإن مثل هذا ( الجوية اإلرسائيلية مقاتًل

ي إجبار حزب هللا 
ي يمكن أن يساعد تل أبيب ف 

ون  كت    -جزء من الحكومة الحالية  وهو -الهجوم اإللكتر للتر

ي بلده
 .اعىل األزمة السياسية ف 

وت لمصالحها السياسية الخاصة يالية مختلفة تحاول استغالل انفجار بت  وراء  .من الواضح أن قوى إمتر

ي منطقة شديدة التقلب حيث تمتلك جميع " لمساعدة"عروضهم 
ي زيادة نفوذهم ف 

لبنان تكمن رغبتهم ف 

ي وروسيا والصي    -القوى العظىم تقريًبا  ة -الواليات المتحدة واالتحاد األورونر هذا هو الهدف . مخاطر كبت 

ي من مؤتمر 
ه " المانحي   "الحقيقر ي الذي أطلقه الرئيس الفرنسي ماكرون والذي سيحض 

اض  الدولي االفتر

ه من كبار قادة الدول يالية الفرنسية .  الرئيس األمريكي دونالد ترامب وغت  مما ال يثت  الدهشة أن اإلمتر

ي المس
. تعمرة السابقة حيث كانت تعمل منذ القرن السادس عش  حريصة بشكل خاص عىل تعزيز موقعها ف 

وت اليوم فرنسا لن "قال إن .  بعد االنفجار والهجوم عىل الحكومة بطريقة متعصبة زار الرئيس ماكرون بت 

ك لبنان يرحل وت"وأن " تتر ي وكالة ". قلب الشعب الفرنسي ال يزال ينبض عىل نبض بت 
كما أشار مقال ف 

حتر أن ". ن األمر كما لو أن إيمانويل ماكرون نسي أن لبنان لم يعد محمية فرنسيةكا"أسوشيتيد برس ، 

نت تطلب من فرنسا استعادة  ي لبنان أطلقت عريضة عتر اإلنتر
األوساط المسيحية الموالية لفرنسا ف 

العديد من االنتقادات  ندد ". عجًزا تاًما عن تأمي   وإدارة البالد"انتدابها مؤقًتا ، قائلة إن قادة لبنان أظهروا 

اع تنازالت سياسية  ي فرنسا بتدخل ماكرون باعتباره زحًفا لالستعمار الجديد من أجل انتر 
ي لبنان وكذلك ف 

ف 

اطور القرن "أطلق البعض عىل الرئيس الفرنسي اسم . من لبنان مقابل المساعدة ماكرون بونابرت ، إمتر

ين نابليون  "الحادي والعش 

ي حسان دياب إل انتخابات نيابية وردا عىل المظاهرة ا
لحاشدة يوم السبت ، دعا رئيس الوزراء اللبنان 

عيتها  .هذه محاولة واضحة لتهدئة الوضع الثوري الحالي  .مبكرة تدرك الحكومة تماًما أنها فقدت كل رس 

جاجات نظًرا لألزمة االقتصادية المدمرة وزيادة البؤس للطبقات الشعبية والفساد السياسي وكذلك االحت

ية القوية منذ ما يقرب من عام ي مرفأ  .الجماهت 
كل هذه التناقضات تسارعت اآلن بشكل كبت  مع االنفجار ف 

وت يمكن النتخابات برلمانية  .وبالتالي ، تخس  الحكومة من أن تجتاحها انتفاضة شعبية عنيفة قريًبا .بت 

ي وإتاحة فرصة جديدة للنخبة ا نفسها دون " لتجديد"لسياسية جديدة رصف هذا الغضب الجماهت 

 تعريض النظام الرأسمالي السياسي واالقتصادي للخطر
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ي لبنان
 "!اإلستقالة أو اإلعدام: "االنتفاضة الشعبية ف 
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ي 
وت ف  ي وسط بير

ية الحاشدة ف  ة أغسطس نقطة / آب  8تمثل التظاهرة الجماهير ي المسير
ذروة جديدة ف 

ي خريف 
ي لبنان ف 

ي انطلقت ف  وبحسب قناة الجزيرة  أصيب ما ال  .لجمعية مصارف لبنان 9102الثورية الت 

طي خالل االشتباكات .شخًصا 898يقل عن   وكتب .كان مزاج المظاهرة قتالًيا بشكل غير عادي .وقتل شر

ي المظاهرةعىل 
كما هتف  ."ارحلوا ، كلكم قتلة"كان الشعار اآلخر  و ."اإلعداماستقل أو : "إحدى الالفتات ف 

 ."الشعب يريد إسقاط النظام" - 9100الناس أشهر شعار للثورة العربية ابتداء من عام 

ية  وت  الحاشدةواندلعت هذه االحتجاجات الجماهير ي ميناء بير
الذي و بسبب االنفجار المدمر الذي وقع ف 

ي مقتل أكير من  تسببت هذه الكارثة  . مزق المدينة
ال يزال  .شخص 5111شخًصا وجرح أكير من  051ف 

ي عداد المفقودين 01حوالي 
ي حير  شخص بال مأوى  011111أصبح أكير من  .شخًصا ف 

عان  جزء كبير  ف 

ار مادية هائلة سكان من ي خسائر .  المدينة من أض 
وفًقا للمسؤولير   كان من الممكن أن يتسبب االنفجار ف 

وهي كارثة اقتصادية لبلد تخلف عن السداد بالفعل هذا العام للمرة األول عىل  -يار دوالر مل 05تصل إل 

ي تجاوزت  ي الوقت نفسه .٪ من الناتج االقتصادي 051اإلطالق بسبب ديونه الهائلة الت 
تشير التقديرات  ف 

 .٪ من سكان لبنان يعيشون بالفعل تحت خط الفقر51إل أن 

ات قوية عىل أن حوالي بينما ال يزال سبب االن ات  9851فجار قيد التحقيق  هناك مؤشر طًنا من ني 

ي صناعة األسمدة والقنابل قد تم تخزينها لمدة ست سنوات 
ي تستخدم ف  األمونيوم شديدة االنفجار ، والت 

ي مستودع المين
ا ومن ثم فإن الكارثة المدمرة تثير الكراهية الشعبية بحق ألنه اءدون إجراءات السالمة ف 

 .تعكس مرة أخرى عدم الكفاءة اإلجرامية وفساد النخبة الحاكمة

ي 
ون  ي أو بشكل أكير تحديًدا هجوم إلكي  ومع ذلك سيكون من الخطأ استبعاد احتمال حدوث تخريب خارج 

ي لبنان ودولًيا  . من قبل إشائيل
ي ذلك الرئيس األمريكي ترامب)أشار مسؤولون مختلفون ف 

إل مثل ( بما ف 

ي موشيه فيجلير  أشاد باالنفجار ووصفه بأنه  .حتمالهذا اال  هدية من "حت  أن السياسي اإلشائيىلي اليميت 

مثل هذا الهجوم لن يكون مفاجًئا ألن هذا بالضبط ما فعلته الدولة الصهيونية مراًرا وتكراًرا ضد إيران  ."هللا

ي األشهر الماضية
بعد أن قتلت القوات )إشائيل ولبنان بالنظر إل التوترات الحالية عىل الحدود بير    .ف 
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ً دون  -وروحاني  الحالية بين روسيا وتركيا في مصالحهما  تكمن خلفية المواجهة .أن يحركوا ساكنا

المتعارضة المؤقتة في الحرب األهلية السورية  وليس في التنافس بين القوى العظمى العالمية وبالمثل 

واحترام اإلمبريالية ( المتحالفة مع روسيا والصين)إلعطاء تشبيه  نرفض فكرة أن الصراع بين إيران 

وهذا هو السبب في أننا نؤيد )م األول انعكاسا لتنافس القوى العظمى ستكون إسرائيل في المقا األمريكية

 (السابق ضد األخير

نناشد مرة أخرى جميع االشتراكيين الحقيقيين والديمقراطيين الثابتين وجميع المسلمين  .11

نكرر !   الصالحين وغير المسلمين أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري في هذا الوقت العصيب

ونحث تلك القوات على االتحاد في تنظيم حملة تضامن عالمية  9112ًرا من يونيو دعوتنا اعتبا

األدوية ، المالبس ، :  يجب أن تشمل هذه الحملة كل ما هو مطلوب. دفاًعا عن الثورة السورية

ال تتخلى عن الشعب السوري في هذه الساعة  و أناإلخوة واألخوات ،. األسلحة ، المتطوعون ، إلخ

 اإليرانيين –هزيمة األسد والمحتلين الروس  -دافعوا عن إدلب : التجمع اآلن تحت شعار و العصيبة

 .ال تدع إدلب يموت .
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تهم لفتح الحدود أمام اية في أوروبا الضغط على حكومفي الوقت نفسه ، يجب على الحركة العمال .8

إننا ندين السياسة الرجعية لالتحاد األوروبي المتمثلة في منع الالجئين من .  الالجئين السوريين

أيًضا  RCITيدين !  الحدود لالجئين واافتح: نقول.  إلى القارة دخولالمن افريقيا الشرق األوسط أو 

 NDأوالً من قبل سيريزا ما بعد الستالينية ، واآلن من قبل )ت اليونانية السياسة الرجعية للحكوما

!  في الواقع ، هذه ليست سوى معسكرات السجن. لعزل الالجئين في المخيمات في الجزر( المحافظ

نحن نؤيد تأييدا كامال أي احتجاجات ينظمها الالجئون ومؤيدوهم ضد السجن الالإنساني في هذه 

من العار أن القوات اليمينية . التحسينات على الظروف المعيشية المادية هناك المخيمات ولجميع

هاجمت مراًرا وتكراًرا مخيمات الالجئين في العديد من البلدان من أجل تهديد أو إصابة أو حتى قتل 

لذلك نحن بحاجة إلى تنظيم وحدات للدفاع عن النفس من الالجئين والمؤيدين   العزلأخواتنا 

ين للرد على أي تهديد أو هجوم من جانب هذه القوى الرجعية على التوالي من قبل جهاز التقدمي

 القمع في الدولة

دين هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات الستالينية والبوليفاريين وغيرهم ممن يطلق عليهم نكما  .9

في " شيوعيينال"من العار أن الحزبين . الذين يرفضون دعم نضال التحرير السوري" اليساريين"

الستاليني التركي مع أحزاب المعارضة  TKPوبالمثل ، يوافق ! سوريا جزء من كتلة األسد الحاكمة

في الدعوة إلى إعادة الصف مع نظام ( ، إلخ İYİحزب الشعب الجمهوري ، )البرجوازية في تركيا 

م الوقوف إلى جانب في جميع أنحاء العال" اليسارية"ترفض العديد من األحزاب .  الجزار في دمشق

أو بسبب موقفها من / الثورة السورية بسبب موقفها اإلمبريالي االجتماعي الموالي لروسيا و 

بينما ندعم تماًما حق الشعب الكردي . والثناء غير المنتقد على وحدات حماية الشعب يااإلسالموفوب

ننا نعارض أي وصف لتركيا إ في تقرير مصيره الوطني ونضاله ضد القمع من قبل النظام التركي ،

في ". اليسارية"المنظمات ب ممن يسمون أنفسهمكما يفعل الكثيرون  -في كل موقف " أكبر عدو"بأنها 

حالة الدفاع عن إدلب وحماية الثورة السورية في هذه اللحظة بالذات تلعب القوات التركية دوًرا 

يفهم الثوار الحقيقيون ضرورة التعاون  و إيجابيًا في مساعدة المتمردين المنهكين بشروط عسكرية

 .العسكري من أجل الدفاع عن الثورة دون تقديم أي دعم سياسي للحليف العملي المؤقت

نحن نرفض ادعاءات الستالينيين بأن سياسة تركيا الحالية تمثل في المقام األول مصالح  .01

عظمى الغربية لسنوات تقديم أي لقد رفضت القوى الفالناتو أو اإلمبريالية الغربية في هذا الصراع 

دعم جدي للمتمردين السوريين وال توجد أي دالئل على أن هذا قد تغير اآلن بل على العكس تماماً 

قتل ما يصل إلى مليون سوري على يد الجزار الثالثي األسد وبوتين  -لقد شاهدوا مجزرة هائلة 

6  الصفحة على استمر

5



هذه  أنكما أظهرت األحداث في األيام األخيرة . وكالهما يراهن على أن الطرف اآلخر يومض أولا 

رة يمكن أن تخرج بسهولة عن السيطرة وتثير مواجهة عسكرية خطيرة لم تقصدها أنقرة أو موسكو مقام

 في البداية

. إن التحاد األوروبي مصمم على تجنب السماح لموجة جديدة من الالجئين السوريين بدخول أوروبا .4

مريكية عن بعض بينما عبرت اإلدارة األ. إنها تريد أن تبقي الفقراء خارج القلعة اإلمبريالية

ا أنه ل توجد نية " المخاوف" ا وتكرارا بشأن سياسة روسيا المحروقة في إدلب ، فقد أوضحت مرارا

يبدو أن سياسة أردوغان المتمثلة في لعب القوى اإلمبريالية الغربية ضد .  لالنخراط في هذا الصراع

 على األقل حتى اآلن -خصومها الشرقيين لم تؤت ثمارها 

دعوته للتضامن الدولي مع ( RCIT)التطورات ، يكرر التيار الشيوعي الدولي الثوري  في ضوء هذه .5

آخر  -يجب الدفاع عن إدلب  وقات العصيبةفي هذه األ.  الشعب السوري ومقاتلي التحرير األبطال

كل .  بأي وسيلة ضرورية - 1155مارس  55معقل حر لالنتفاضة الثورية التي بدأت في 

من العار أن .  ة من أجل تعزيز كفاح المقاومة ضد عدو ساحق هي موضع ترحيبالمساعدات المادي

أنقرة فضلت إبرام صفقات مع اإلمبريالية الروسية لسنوات بدلا من إعطاء منظومات الدفاع الجوي 

 وغيرها من األسلحة الحديثة لمقاتلي التحرير ATGMالمحمولة المطلوبة بشدة ومقاتالت 

ا س RCITعارضت  .6 ياسة أستانا سوتشي التي تتبعها حكومة أردوغان وبالتالي يجب الترحيب إذا دائما

في .  أجبر مسار األحداث أنقرة على الدخول في مواجهة مع اإلمبريالية الروسية وحلفائها المحليين

 مثل هذا الصراع يرحب الثوار بأي هزيمة للقوة العظمى الشرقية ووكالئها

ومع ذلك فإننا نحذر مرة أخرى من أن استعراض أنقرة الحالي للعضالت يمكن أن يكون مقدمة  .7

لهذه . للتوصل إلى اتفاق جديد مع موسكو بهدف تهدئة الثورة السورية ونزع سالح الفصائل المسلحة

األسباب  يجب على مقاتلي التحرير في إدلب تجنب أي تبعية سياسية ألنقرة وأهداف السياسة 

 -طالما أن أنقرة مجبرة على الوقوف إلى جانب المتمردين ومحاربة المحتلين الروس . خارجيةال

من أجل طرد  مشروعاألسد  فإن التنسيق العسكري التكتيكي مع القوات التركية أمر  -اإليرانيين 

أجنبية ومع ذلك يجب أل يعتمد مقاتلو التحرير على الدعم السياسي من أنقرة أو أي حكومة . رالعدو

يجب أن يكون الهدف هو الكفاح من أجل جبهة عريضة من الجماهير الشعبية في سوريا  و أخرى

وانتماءاتهم العرقية وربط النضال من أجل الحرية بالنضالت الشعبية  طوائفهمبغض النظر عن 

 .للشعوب العربية والتركية والكردية واإليرانية
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 على المواجهة التركية الروسية في إدلب: سوريا

لكن ال تثق ! األسديين -اإليرانيين  -طرد المحتلين الروس ! استمر في دعم المقاومة السورية البطولية
 !افتح حدود أوروبا أمام الالجئين السوريين! في ألعاب أنقرة السياسية

 www.thecommunists.net، 9292فبراير  92،  (RCIT)بيان التيار الدولي الثوري الشيوعي 

 

أسفر القصف . اتخذت األحداث الدرامية في إدلب منعطفًا جديًدا في األيام واألسابيع األخيرة .1

المتواصل الذي شنته طائرات بوتين الحربية وسياسة األرض المحروقة للعصابات القاتلة الروسية ـ 

وقد أثار هذا . لي التحرير في آخر جيب حر في إدلباإليرانية ـ األسدية عن نكسات مهمة لمقات

تم تهجير حوالي مليون سوري منذ أوائل شهر ديسمبر ، فروا بشدة . موجة هائلة أخرى من الالجئين

البلد الذي  -يريد العديد من هؤالء الالجئين عبور الحدود إلى تركيا . من القوات المميتة للنظام

رداً على ذلك  أرسلت تركيا اآلن قوات إلى . سوري مسجلمليون الجئ  6633يستضيف بالفعل 

 األسديين –اإليرانيين  -إدلب من أجل وقف المعتدين الروس 

وقد أدى ذلك إلى وضع تدعم فيه القوات التركية مقاتلي المتمردين في الدفاع عن وطنهم ضد  .9

اجهات بين المتمردين وبالتالي  كان هناك عدد من المو. األسد -اإليرانيين  -المحتلين الروس 

 قتلونتيجة لذلك . من جهة أخرى القوات الروسية ـ اإليرانية ـ األسدية من جهة ووالقوات التركية 

جنديًا تركيًا في غارات  66فبراير وحده ، قُتل  92في . جنديًا تركيًا في إدلب منذ بداية فبراير 29

األدميرال ماكاروف واألدميرال  -كما أرسلت روسيا سفينتين حربيتين . جوية روسية

 .مسلحة بصواريخ كروز إلى المياه قبالة الساحل السوري -غريغوروفيتش 

التناقضات األساسية لسياسة أستانا سوتشي الغادرة التي اتفقت فيها  خلفية هذه التطورات هي .6

في الوقت نفسه فإن . اإلمبريالية الروسية واألنظمة التركية واإليرانية على تهدئة الثورة السورية

و بما . مصمم على القضاء على كل أنواع المقاومة الشعبية -بدعم من بوتين وروحاني  -نظام األسد 

و نصف السكان الجئون  -لسوري ال يريد أن يعيش لفترة أطول تحت طغيان نظام األسد أن الشعب ا

هذا . سقوط إدلب قد يعني فقط موجات جديدة من الالجئين لتركيا .يعيش الكثير منهم في الخارج 

ونتيجة لذلك أصبحت تركيا وروسيا اللتان أقامتا تحالفًا . شيء تريد حكومة أردوغان تجنبه بأي ثمن

على الرغم من  في مواجهة عسكرية في إدلب دخولتراتيجيًا في األعوام الماضية على وشك الاس

( لصالحهما)كالهما أردوغان وبوتين يأمالن في التوصل إلى حل وسط . عدم رغبتهما في ذلك 
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ليس لدينا أي أوهام بأن الستالينيون الذين أشادوا باألسد الطاغية وكذلك اإلمبريالية الروسية والصينية 

د من الليبراليين واالشتراكيين لألسف ، هجر العدي. لسنوات عديدة يقفون على الجانب اآلخر من الحاجز

 .الزائفين الثورة السورية

لكننا نناشد جميع االشتراكيين الحقيقيين ، والديمقراطيين الثابتين وجميع المسلمين الصالحين وغير المسلمين 

ونحث  9102نكرر دعوتنا اعتباًرا من يونيو ! أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري في هذا الوقت العصيب

نقترح أن تركز حملة . وات على االتحاد في تنظيم حملة تضامن عالمية دفاًعا عن الثورة السوريةتلك الق

 : الجبهة الدولية الموحدة هذه على ما يلي

 .تنظيم األيام العالمية للعمل التضامني* 

 .عرقلة كل الجهود لدعم وإضفاء الشرعية على نظام األسد* 

 ي أوروبا ، لفتح الحدود أمام الالجئينتصعيد الضغط على الحكومات ، وخاصة ف

 

 !هزيمة األسد والمحتلين الروس اإليرانيين! دافع عن إدلب

 !دعوة طارئة للتضامن الدولي مع الشعب السوري الذي يعاني من الهجوم البربري الذي قام به األسد وبوتين

 ، 7102ديسمبر  72،  (RCIT)بيان التيار الدولي الثوري الشيوعي 

www.thecommunists.net 

 

اإليراني مرة أخرى هجوًما قاتاًل على آخر  -، شن نظام األسد الهمجي واالحتالل الروسي في األيام األخيرة 

القوات الجوية الروسية ، المرتزقة . محافظة إدلب في شمال غرب البالد -جيب محّرر من الثورة السورية 

 .اإليرانيون ، جزارون األسد يمهدون طريقاً دموياً للتدمير دون رحمة

شخص بالفعل من المنطقة المحيطة ببلدة معرة النعمان التي تعد محور التركيز  01،111فر ما يصل إلى 

شخص وأجبر  0011منذ بداية الهجوم على إدلب في أبريل ، قُتل أكثر من . الحالي للهجوم المضاد للثورة

ء في مخيمات تكافح اآلالف من العائالت من أجل البقا. حوالي مليون شخص على الفرار إلى الحدود التركية

مؤقتة في ظروف الشتاء حيث يهدد نقص الوقود الرعاية الطبية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

 .والنقل

لقد وصفوا . التحرير السوريون معركة دفاعية بطولية من أجل وقف الهجوم المضاد للثورة ايخوض مقاتلو

ألسد مجرد دمية اإلمبريالية الروسية والديكتاتورية ألن ا" حرب تحرير واستقالل"هذه المعركة بحق بأنها 

ومع ذلك ، تواجه الثورة السورية أيًضا أعداء إضافيين ألن أجزاء أخرى من البالد تحتلها . اإليرانية

اإلمبريالية األمريكية وجنودها المشاة من قوات حماية الشعب الكردية وبعض األجزاء تحت االحتالل 

، تواجه الثورة الديكتاتوريات العربية الرجعية التي تلعق أقدام القوى العظمى في عالوة على ذلك . التركي

 .الشرق والغرب وكذلك إسرائيل

تحياتها الحارة للجماهير الشعبية البطولية في سوريا التي ال تزال تواصل الكفاح من أجل  RCITترسل 

إنهم بحاجة ! مئات اآلالف من الشهداءعلى الرغم من قرابة تسع سنوات من الحرب األهلية مع  -الحرية 

وبالتالي ، فإننا ندعو المنظمات الجماهيرية للعمال والجماهير . ماسة إلى دعمنا ألنهم يواجهون عدًوا ساحًقا

 .الشعبية في جميع أنحاء العالم إلى حشد لدعم الثورة السورية القتال في الخنادق األخيرة
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