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 من املمكن أن تتخذ شكل عقوابت تجارية، اختناق
 مايل أو منع األدوية األساسية من دخول البالد، كما

 ميكن أن تتجىل عىل شاكلة أخبار مزيفة, حرب
 إعالمية أو حصار دبلومايس,، يف حني ميكن أن تصل
 هبا األمور إىل درجة التحريض عىل العنف، االغتياالت

وتخريب الخدمات األساسية.1

 تتخذ الحرب الهجينة أشكااًل متعددة, وليس من
 الهسل تصور أو توقع أي مهنا. يف هذه الدعوة الرابعة

 واألخرية ملعرض امللصقات املناهضة لإلمربايلية، مت
 التوصل مبساهمات39 فناان من 18 دولة أبوا إال أن
 يبدعوا ملصقات تساهم يف تعميق فهمنا ملوضوع

 أصبح محددا لعرصان ابإلضافة إىل إلهام الناس
 للمقاومة من خالل تعابري برصية تحمل يف طياهتا

معان كثرية.1

 مت إطالق هذا املعرض تضامنًا مع الشعب الفزنوييل
 يف الفرتة اليت تسبق انتخاابت الجمعية الوطنية.

 هذه األمة وشعهبا انضلوا بكل ما أوتوا من قوة ضد
 الحرب الهجينة الوحشية اليت فرضهتا القوى

 اإلمربايلية بقيادة الوالايت املتحدة. تعترب هذه
 امللصقات هشادة حية عىل نضال الشعوب ضد

اإلمربايلية.1

يرجى تحميل ومشاركة هذا املعرض من هنا.1



الحرب الهجينة
Daniela Ruggeri - الربازيل

Tricontinental معهد البحوث اإلجمتاعية



جدول املحتوى
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آسيا



التدخل الخارجي يف هونغ كونغ

الصني



توصيل خاطئ

Kizhakoot Gopika Babu - الهند

https://www.instagram.com/colourful_charcoal/


الدولة املوحدة للجمهورية اإلمربايلية
Ramchandran Viswanathan - الهند

Nil



الوحش الهجني
Midhun Puthupattu - الهند

جامعة داسطاك دلهي

https://www.instagram.com/d_kaonashi/ 


حرب املعلومات
Choo Chon Kai - مالزياي

(PSM) الحزب اإلشرتايك املالزيي

https://www.instagram.com/juliusschrodinger/


الشاعر الثوري املعتقل فارفارا راو يطلب مؤازرتك ضد قمع الدولة
Somsankar - الهند



-
Naresh Prerna - الهند



تحالف السيادة الغذائية
Charanya R. - الهند
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LATIN 
AMERICA



الحرب الهجينة
Túlio Carapiá e Clara Cerqueira - الربازيل

https://www.instagram.com/tuliocarapia/
https://www.instagram.com/martinpastor90


املجمع الصناعي العسكري العاملي والحرب الهجينة عىل فزنويال
Adelso Ramon Moran Colon - فزنويال

Colectivo Ros y Memo



-
Jorge Luis Rodríguez-Aguilar (aguilarjlr) - كواب

أكادميية سان أليخاندرو الوطنية للفنون الجميلة, هافاان

https://www.facebook.com/jorgeluis.rodriguezaguilar.3/?_rdc=1&_rdr


إبتالع
Jorge Gonzalez Morales - املكسيك

http://www.facebook.com/JORGEGONZALEZMOLALES


آلهة املال
Zaira Desiré Coronel - األرجنتني

“El Grito”

https://www.instagram.com/elgritohya/


الحرب الهجينة
Marcos Rivadeneira Silva - اإلكوادور

https://www.instagram.com/marcosrivadeneirasilva/ 


مذنب مغتصب
Luciléia da Silva Vieira - الربازيل

Descola Coletiva

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033255499401


األخبار الزائفة ومعركة األفكار
Gabrielle Sodré - الربازيل

https://www.instagram.com/gabriellesodre/


-
Deivisom Schirmer de Lima (DS Lima) - الربازيل

(MIM) ”الحركة الدولية لرسامي الجدارايت ”إطالو غرايس

http://www.instagram.com/dsmural


الحرب الهجينة عىل أمريكتنا
Hiroto Morais - الربازيل



Exú não é branco!
José Messias Rodrigues - الربازيل



آتون لحصد األرواح
Oscar Vásquez-Coraspe - فزنويال

UTOPIX.CC

http://www.facebook.com/jorgeluis.rodriguezaguilar.3/
https://utopix.cc/


الحرب الهجينة
Fabiola Sánchez Quiroz - املكسيك

Jóvenes Emergencia Nacional

https://www.facebook.com/JovenesEmergenciaNacional https://jovenesemergencia.org.


الحرب اإلعالمية
César Mosquera - فزنويال

UTOPIX.CC

https://utopix.cc/
http://www.instagram.com/Maus_Domme
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 املنطقة العربية

و املغاربية



فجوة الحرب
Ghalmi Othmane - املغرب

الهنج الدميقراطي



اإلمربايلية األمريكية مصاصة دماء الشعوب وانهبة ثرواهتم
هسيل العيل - فلسطني الجئ يف لبنان

الجهبة الدميقراطية لتحرير فلسطني
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 إفريقيا جنوب

الصحراء



اتحدوا, تنظموا, قوموا
Judy Seidman - جنوب إفريقيا



جنوب إفريقيا تتعرض للبيع
Philani Emmanuel Mhlungu - جنوب إفريقيا

جوهانسبورغ SRWP /لجنة سويتو للعمل



35

أوراب



الحرب الهجينة (اإلقتصاد)1
Gabriel Martínez y Sonia Díaz - إسبانيا

UN MUNDO FELIZ

http://unmundofeliz2.blogspot.com/


بعني ضاحكة وأخرى ابكية
Sinead L. Uhle & Paul Meyer - أملانيا



رقعة الشطرنج
Andrea Busi - إيطاليا

https://www.instagram.com/corpomobile/


لن نخضع
Robert Streader - بريطانيا

رابطة الشباب الشيوعي الربيطانية



«الحرب االقتصادية ضد كواب»
Giovanni Montena - إيطاليا

Potere al Popolo!

https://www.instagram.com/giovannimontena/
https://www.instagram.com/corpomobile


كواب: تحارب بكل فخر الحرب الهجينة
Diani Barreto - أملانيا
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 أمريكا
المشالية



العرص
Madhuri Shukla - الوالايت املتحدة األمريكية

http://www.madhuri.co/


Waroboros
Arjun Raman and Cadie Buckley - أالسكا

Unfunded Science

http://www.instagram.com/ciaranabreen


¡Váyanse al carajo!
Zoe PC - الوالايت املتحدة األمريكية

Peoples Dispatch / IPA



املقاومة والمصود يف الدولة النيوليربالية
Samina Sirajuddowla - الوالايت املتحدة األمريكية



دواء زائف لعالج فشل الدميقراطية
Michelle Sayles - الوالايت املتحدة األمريكية

https://www.instagram.com/mooshka_xing
http://www.instagram.com/kmizola


املعرض الرقمي:
antiimperialistweek.org

https://www.thetricontinental.org/
https://antiimperialistweek.org/en/
http://antiimperialistweek.org

