
  

 عاش ا�ول من ايار!
 يا عمال ومضطھدو العالم اتحدوا!

 عالم واحد، نضال واحد، ثورة واحدة!
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ي�وم ال�ت�ض�ام�ن  -سنة تحتفل الطبقة العاملة العالمية ا�ول من ايار 125منذ 
ووحدة النضال ضد سلطة اصحاب ا�موال والمستغلين والظالم�ي�ن. ون�ح�ن 
فإننا نقدم تحياتنا من ھنا، من الناصرة الحمراء، تحية الطبقة ال�ع�ام�ل�ة ال�ت�ي 
تعيش في ف�ل�س�ط�ي�ن وتس�ت�م�ر ب�ن�ض�ال�ھ�ا ض�د ال�ن�ك�ب�ة ال�دائ�م�ة ل�ل�م�ش�روع 
ا�ستعماري الصھيوني، بما في ذلك الحكم العسكري وسرفة ا�راض�ي ف�ي 
الضفة والحصار على غزة وھدم البيوت وعنف الشرطة ال�ق�ات�ل وال�ت�م�ي�ي�ز 

 العنصري والمجتمعي والجنسي والطائفية الدينية والفئوية والخ.

فأثبتت نتائج ا�نتخابات ا�خيرة لبرلمان ا�ب�ارت�ھ�اي�د الص�ھ�ي�ون�ي (يس�م�ى 
بالكنيست) بما � يدع مجا� للشك انه اذا ما قادت الطبقة العاملة الفلسطي�ن�ي�ة 
المعسكر الديمقراطي لكل المضطھدين في فلس�ط�ي�ن ف�ل�ن ت�ق�وده اي ط�ب�ق�ة 
اخرى وحتى الفئات ا�كثر اضطھادا للطبقة العاملة اليھودية. وكذلك أث�ب�ت�ت 
نتائج المجزرة الصھيونية ا�خيرة في غزة مرة اخ�رى ب�م�ا � ي�دع م�ج�ا� 
للشك انه اذا ما قامت الطبقة العاملة الفلسطينية ب�ت�وح�ي�د نض�ال�ھ�ا م�ع ب�ق�ي�ة 
العمال والمضطھدين العرب وغيرھم في العالم فان إسقاط نظام ا�بارت�ھ�اي�د 

 الصھيوني سوف يبقى حلما بعيد المنال.

في ا[ونة ا\خيرة، فشلت محاو�ت السياسيين الص�ھ�اي�ن�ة ال�ج�ب�ن�اء ل�ت�ن�ق�ي�ة 
الكنيسيت العنصرية من العرب من خ^ل رف�ع نس�ب�ة ال�ح�س�م. ل�ل�م�واط�ن�ي�ن 
الفلسطينيين في إسرائ�ي�ل ك�ان ج�وابً�ا ق�اط�ًع�ا ل�ھ�ذه ال�م�ح�او�ت, إذ ق�ام�وا 
بالضغط على ا\حزاب التي تمثلھم على ان يت�وح�دوا ف�ي ق�ائ�م�ة مش�ت�رك�ة, 
على الرغ�م م�ن ا�خ�ت�^ف�ات ا\ي�دي�ول�وج�ي�ة. ھ�ذه ال�خ�ط�وة زادت ق�وت�ھ�م 
بمقعدين. في حين قامت حركات سياسية تطلق عل�ى ن�ف�س�ھ�ا "اش�ت�راك�ي�ة"، 
مثل حركة دعم وحركة النضال ا�شتراكي، بالنداء لعدم التصويت ل�ل�ق�ائ�م�ة 
المشتركة، نحن رأينا في القائمة المشترك�ة خ�ط�وة ت�اري�خ�ي�ة وم�ھ�م�ة ن�ح�و 
استبدال حكومة ا\بارتھايد في نظام ع�م�ال دي�م�ق�راط�ي، يش�م�ل ال�ف�^ح�ي�ن 

 وسائر المطضھدين، من البحر إلى النھر.

ومع ذلك، نحن نقول بشكل واضح ان الك�ن�ي�س�ت ھ�ي م�ؤس�س�ة ص�ھ�ي�ون�ي�ة 
عنصرية. لھذا السبب، فإنه � يكفي أن تكون القائمة المشتركة القوى الثال�ث�ة 
من أجل تحقيق انجازات كبيرة وطويلة المدى لصالح الشعب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي. 
حتى أنصار القائمة المشتركة ا\كثر تفاؤ� يعلموا أن القائمة قد تكون ق�ادرة 
على كسب الوقت، والمساعدة في الحد من ال�ق�وان�ي�ن ال�ع�ن�ص�ري�ة وق�وان�ي�ن 
إضافية المناھضة للديمقراطية وحتى الحد قلي^ من عدم المساواة في توزي�ع 
الموارد بين المجتم�ع�ات، ول�ك�ن � ي�م�ك�ن ل�ل�ق�ائ�م�ة ال�م�ش�ت�رك�ة وق�ف آل�ة 
ا�ستعمار الصھيوني وبالتأكيد غير قادرة على اسقاط نظام ا\بارتھايد. فقط 
ثورة اجتماعية اشتراكية إقليمية قادرة على فعل ذلك. دور ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة 
الثورية ا�شتراكية في فلس�ط�ي�ن وال�ع�ال�م ھ�و ال�ت�وح�د, ا�ن�ت�ظ�ام واlق�ن�اع 

 والعمل على إثبات لقيادة الجماھير في نضالھم حتى النصر.

وكإجراء فوري نقترح تعزيز القائمة المشتركة بجع�ل�ھ�ا ح�زب دي�م�ق�راط�ي 
معادي للصھيونية يمثل مصالح أبناء وبنات الشع�ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي وال�ي�ھ�ود 
مناھضي العنصرية، مؤيدي الديمقراطية والمساواة، من اجل إس�ق�اط ن�ظ�ام 
ا\بارتھايد. ا�خت^فات ا\يديولوجية داخل الحزب يمكن أن تكون ممثلة م�ن 
الفصائل المختلفة، والسماح أيضا لnفراد والجماعات والمن�ظ�م�ات ال�ت�ي � 
يعرفون أنفسھم مع واحد من ا\حزاب ا\ربعة التي تشكل القائمة لoنض�م�ام 

 وزيادة قوة القائمة المشتركة.

نحن ا�شتراكيين داعمي الثورة ا�جتماعية، نسعى ل^نض�م�ام وال�ع�م�ل ف�ي 
ھذا الحزب مشترك لجعلھا حركة ع�م�ال ث�وري�ة. ن�ح�ن ن�ع�ت�ق�د أن ال�ط�ب�ق�ة 
العاملة ھي العامل الوحيد الذي يستطيع توحيد جميع الطب�ق�ات ال�م�ض�ط�ھ�دة 

 ا\خرى، وقيادتھم إلى النصر في حين القيادات ا�خرى فشلت في ذلك.

نحن نبني موقفنا من نضال الجماھير في السنوات ا\خيرة ضد حكم الط�غ�اة 
والرأسماليين في العالم العربي واليونان وبلدان أخرى. القوى السياسية الت�ي 
استبدلت الطغاة والدكتاتوري�ي�ن وع�دت الش�ع�ب ل�رغ�ي�ف ال�خ�ب�ز، ال�ح�ري�ة 

السياسية والنضال ضد اlمبريالية. ولكن عندما كان عليھم أن يختاروا ب�ي�ن 
مصالح الرأسماليين ا�قتصادية والذين كان الممولين, وبين مصالح الش�ع�ب 

اختاروا ال�م�ال, ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ك�م ك�ان�وا ي�أم�ن�ون ف�ي هللا   –الذي انتخبھم 
 ورسوله محمد (صلعم) أو في ا�شتراكية اlص^حية المتخوفة من الثورة.

الرئيس محمد مرسي, السجين في مصر، يدفع ليومنا ھذا ثمن م�ا ح�اول ان 
يوضحه للبنك العالمي وحكومة اوباما انه � يش�ك�ل خ�ط�ر ع�ل�ي�ھ�م. ول�ك�ن 
الرأسماليين ا\مريكيين لم يعتقدون ان م�رس�ي ق�ادر ع�ل�ى ق�م�ع ال�م�ط�ال�ب 
ا�قتصادية للشعب المصري في القوى, او ان بإمكانه القضاء على المقاومة 

أي   –في سيناء التي اصبح�ت تش�ك�ل خ�ط�ًرا ع�ل�ى اص�دق�اء ا�م�ري�ك�ي�ي�ن 
الصھيونيين. لھذا, في الفرصة ا\ولى الت�ي اح�ال�ت ل�ھ�م ذل�ك, ق�ام�وا ب�دف�ع 

الس�ي�س�ي.  -انق^ب عسكري وضعت في مكان مرسي دك�ت�ات�ور عس�ك�ري 
الحقيقة المؤسفة بأن الحزب الشيوعي المصري دعمت ھذا ا�نق^ب, ت�ث�ب�ت 
الحجة الماركسية القديمة، بأنه ليس العنوان العقائدي للحزب يحدد سي�اس�ت�ه, 

 انما الفحوى الطبقي لھا.

في ھذه الدولة الطبقة العاملة اليھودية غير قادرة على قيادة ال�ث�ورة ل�ك�ون�ھ�ا 
جزءا من تطور ا�ستعمارية على حساب التنمية الذاتية الم�س�ت�ق�ل�ة ل�ل�ش�ع�ب 
الفلسطيني. في حين قادت الطبقة العاملة الفلسطيني�ة ال�ك�ف�اح وال�ن�ض�ال م�ن 
أجل المساواة في الحقوق والعدالة ا�جتماعية، س�ي�ن�ج�ح ف�ي ال�ت�أث�ي�ر ع�ل�ى 

م�ث�ل   –طبقات العمال اليھود المضطھدة بام�ت�ي�از م�ن ال�ن�ظ�ام الص�ھ�ي�ون�ي 
الشرقيين وا\ثيوبيين وال�روس وال�ح�ري�دي�ي�ن. ھ�ن�ال�ك اھ�م�ي�ة ع�ظ�م�ى ف�ي 
التضامن مع عشرات ا[�ف من المھاجرين من أفريقيا وآسيا المضطھ�دي�ن 

 بقسوة من قبل نظام الفصل العنصري.

نحن نعي جيًدا أن الشعب الفلسطيني ليس ق�ادًرا ب�م�ا ي�ك�ف�ي lس�ق�اط ن�ظ�ام 
ا\بارتھايد بنفسه, ولكن طبقة العمال الفلسطينية ھي الوحيدة الذي يم�ك�ن أن 
توحد قواھا مع الطبقة العاملة المصرية وبقية ال�ع�م�ال وال�م�ض�ط�ھ�دي�ن ف�ي 
المنطقة. فانتصارنا يحتاج الى حزب عمال ثوري عالمي ل�ي�ق�وم ب�ال�ت�ن�س�ي�ق 
وتركيز القوى الثورية لطبقتنا lسقاط الرأسمالي�ة واlم�ب�ري�ال�ي�ة ال�ى ا�ب�د. 

 انضموا الينا ببناء ھذا الحزب!

  من أجل بناء حزب واسع معادي للصھيونية!

 من أجل تحويل الحزب المشترك الى حزب ثوري بقيادة العمال!

 ا1ممية الخامسة! -من اجل حزب عمال ثوري عالمي جديد 

 فلسطين موحدة حمراء وحرة من البحر إلى النھر!

  -بيان الرابطة ا�شتراكية ا�ممية  -


