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ي الذكرى
ة للثورة السورية ، تبعث  السنوية  ف  ي مخيمات الالجئي     RCIT العاشر

ي سوريا وف 
بأحر تحياتها إل اإلخوة واألخوات ف 

ي الخارج والشتات! منذ مارس 
 .بطولة نظام بشار األسد اإلجرامي ، حارب العمال والشباب والفالحون الفقراء ب 2011ف 

 .تواجه الثورة السورية المستمرة صعوبات وانتكاسات هائلة

بالفعل عن مقتل مئات اآلالف من األرواح. نحو   * ي أسفرت 
الت  الهمجية  الجماعي  القتل  أعمال  طغيان األسد يواصل 

وا عىل الفرار من ديارهم  22نصف الـ   !مليون سوري أجبر

ة * يواجه   ي السلطة لفب 
يالية الروسية والذي بدونه ال يستطيع األسد البقاء ف   عسكرًيا مدمًرا لإلمبر

ً
الشعب السوري تدخال

 أطول. 

ي  *
ي يسيطر عليها النظام الديكتاتوري اإليران 

ي للقوات الت 
ي من الغزو الوحشر

 .كما تعان 

يالية األمريكية  *   -عالوة عىل ذلك ، تواصل اإلمبر
ً
ي تشدق أحيان

  - ا بعض الكالم الساخر للديمقراطية وحقوق اإلنسان الت 

ي قوات سوريا الديمقراطية / وحدات حماية  
ق سوريا واستغالل احتياطياتها النفطية بمساعدة عمالئها ف  ي احتالل شر

ف 

 .الشعب

ي  *  .باإلضافة إل ذلك ، فإن حركة التحرير مضطرة للتعامل مع الهجمات اإلرهابية لتنظيم داعش التكفب 

نفوذها  زيادة  أنقرة  تريد  كية.  الب  الحكومة  من   مزدوًجا 
ً
وتعامال  

ً
ا معتدال

ً
نفوذ ا 

ً
أيض تواجه  إدلب  ي 

ف  الشعبية  المقاومة   *

ي الوقت نفسه ، إبرام صفقات مربحة مع موسكو وطهران وواشنطن. 
 اإلقليمي ، وف 

 .له التحرريلكن رغم كل هذه العوائق ، لم يتخّل الشعب السوري عن الميدان ويواصل نضا

الصالحي     - RCIT لقد دعم فريق  والنساء  الرجال  ، وجميع  الحقيقيي    والديمقراطيي    اكيي    الثورة    -مثل جميع االشب 

ي المناطق المحررة 2011السورية منذ بداية آذار  
. ويتواصل تضامننا بغض النظر عن معارضتنا السياسية للقوى المهيمنة ف 

ي الشمال. وسيستمر تضامننا 
 !ألن قضية التحرير عادلة ف 
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ي ، هيئة تحرير الشام ،  
اتيجيات السياسية للفصائل القيادية )الجيش السوري الحر ، الجيش الوطت  بينما نعارض االسب 

ي إدلب
ي درعا ،    عانوالشباب الشج  حراس الدين ، إلخ( ، نرسل أحر تحياتنا إل المناضلي   األبطال من أجل الحرية ف 

ف 

ي الرقة  والجماهب  الشعبية
 .المحتجة. ف 

ي إدلب ضد كل أشكال التضييق من 
يف ومع النساء الشجاعات المحتجات ف  نعلن تضامننا مع بالل عبد الكريم وتقر شر

ي إدلب
 .قبل السلطات ف 

  أن النضال التحريري يجب أن ال يقوم عىل قيادات عينت نفسها بنفسها بل عىل عمال منتخبي     RCIT يؤكد
ً
ديمقراطيا

 .ومجالس وميليشيات شعبية

الثورة السورية ليست حدثا منعزال لكنها جزء من الثورة العربية. عالوة عىل ذلك  منذ بداية الموجة العالمية لالنتفاضات 

ي خريف 
ي جميع أنحاء العالم 2019الشعبية ف 

 .وجد الشعب السوري حلفاء محتملي   ف 

التحريري النضاالت  وري ربط  العدو من الض  ك. هذا  العدو المشب  البلدان األخرى وتوجيهها ضد  ي سوريا وجميع 
له     ة ف 

كات الرأسمالية.  يالية والشر ي خدمة القوى اإلمبر
ي جوهرها واحدة: أنظمة ف 

 أسماء مختلفة ووجوه مختلفة. لكنها ف 

القوي   الدولي  التضامن  بناء مثل هذا  لل  فإنمن أجل  التأثب  السياسي  وري هزيمة  قوى الخائنة داخل الحركات من الض 

اكيون والستالينيون والبوليفاريون والقوى األخرى يخدمون واحدة أو أخرى من   العمالية والشعبية. الديموقراطيون االشب 

( ويخربون وحدة نضال المضطهدين ي  وروسيا واالتحاد األورونر
يالية العظم )مثل الواليات المتحدة والصي    .القوى اإلمبر

ي وحده حزب ثو 
 !يستطيع أن يقود كفاح التحرير إل النض -وطنيا ودوليا   -ري حقيق 

ياليي    ي ضد االستبداد وسيادته اإلمبر  !انتصار نضال التحرير الشعتر

 !من أجل حركة تضامن دولية مع الثورة السورية الجارية 

اكية  م الحقوق القومية والدينية لكل -من أجل سوريا حرة ، سورية اشب   !الناس سورية تحب 

 النض!  -الكفاح  -الوحدة 

 

ي قسم فرعي خاص عىل هذا  RCIT نشر 
ا من الكتيبات والبيانات والمقاالت عن الثورة السورية يمكن قراءتها ف 

ً
عدد

 :الموقع

-on-articles-of-east/collection-middle-and-https://www.thecommunists.net/worldwide/africa

revolution/-syrian-the 
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