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tine is the historic homeland of the Jews lacks any serious basis.
Palestine and Zionism shows that the history of Zionism in the 
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the expulsion of most Palestinians from their homeland.
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sion in three wars (2008/09, 2012, 2014). The author also analysis 
the shameful betrayal by the PLO leadership by signing the Oslo 
Agreement in 1993.
In Palestine and Zionism Yossi Schwartz defends the right of na-
tional self-determination for the Palestinian people and outlines 

a socialist perspective. He emphasizes that the only solution is 
the right of millions of Palestinian refugees to return to their 
homeland and to replace the Zionist entity with one democratic 
state from the river to the sea – a Free Red Palestine with equal 
civil rights to the Arabs and the Is-
raeli Jews.
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tionary Communist International 
Tendency and its section in Israel / 
Occupied Palestine..
You can find the contents and 
download the book for free at 
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للخطر   الكثيرين  الماليين وتعرض حياة  تؤثر على  العدوى  الرغم من أن موجة  أفقر    -على  خاصة من 

تم المبالغة في خطورت  - القطاعات   ها لزرع الخوف وتحويل االنتباه عن األسباب الرأسمالية لألزمة فقد 

االقتصادية ولتبرير التحول نحو البونابرتية. على الرغم من أن هذه السياسة أوقفت جزئيًا زخم التمرد ، إال  

رات أنها لم تحقق نصًرا استراتيجيًا ، وبالتالي فإن المأزق البونابارتي الحالي سيؤدي سريعًا إلى ظهور ثو

 جديدة. الثوار الحقيقيون يستعدون لقيادتها! 

، بعد اندالع الحرب العالمية األولى ، والذي دفع    1914للواقع الحالي سمات مشابهة مثل الوضع في عام  

مختلفة في األشكال    -سنوات ، نشهد عملية مماثلة   107غالبية اليسار إلى دعم السياسات البرجوازية. بعد  

و    RCITتؤدي إلى تقييد جماعي وقمع للحقوق الديمقراطية. من    -المضاد للثورة  ولكن بنفس المضمون  

CS    نرفض قيادة هذه األحزاب! ندعو عضويتها إلى االنفصال عن مثل هذه القيادة والتحول إلى عملية

 توحيد هؤالء االشتراكيين الذين يناضلون حقًا من أجل التغيير الثوري. 

على الرغم من التقدم المؤقت للعدو الطبقي ، فإن موجة التمردات تعود الظروف أكثر من ناضجة ، ألنه  

إلى الظهور وستنفجر مرة أخرى ، في سياق أزمة عميقة للنظام الرأسمالي العالمي. هذه األزمة مدمرة  

  لدرجة أنه لن تتمكن أي حكومة من تلبية أي من المطالب األولية للجماهير الشعبية. فقط البرنامج االشتراكي 

سيوفر لهم الحلول ، ويقدم لهم برنامًجا تخلت عنه المنظمات اليسارية الكبيرة. ال شك أن هذه المنظمات 

 ستقع في مزبلة التاريخ بسبب استسالمها!

إلى العمال والشعوب المضطهدة من جميع أنحاء العالم ، لالنضمام إلى عيد العمال    CSو    RCITندعو من  

ل تعزيز نضاالتهم من أجل العمل واألجور والصحة والتعليم واإلسكان ، في جميع أعماله وأفعاله من أج

إلخ. نخبركم أنه في الفترة القادمة ، لن تضطروا فقط إلى هزيمة خطط الحكومات الرأسمالية ، بل سيكون 

هي   هذه  األخرى!  الديمقراطية  والهيئات  العمال  مجالس  في  المنشأة   ، بحكوماتكم  استبدالها  أيًضا  عليكم 

شتراكية ، النظام الذي يطرق األبواب في وجه األزمة النهائية للرأسمالية ، والتي تزداد خطورة مع كل اال

 يوم تستمر فيه في الوجود! 

Convergencia Socialista -  األرجنتين 

https://convergenciadecombate.blogspot.com/ 

المكسيك والبرازيل وكوريا الجنوبية وباكستان وكشمير وسريالنكا واليمن    -التيار الشيوعي الثوري العالمي  

 وإسرائيل / فلسطين المحتلة وروسيا ونيجيريا وكينيا وبريطانيا وألمانيا والنمسا. 

www.thecommunists.net 
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الشامل!اإلغالقلسیاسةال:RCITوCSالـلـمنظمتيمشتركبیان

!19كوڤید-ذریعةتحتالعالمیةالعاملةالطبقةضداإلغالقسیاسةوقفأجلمن

الفائق!لتسقط خطط التقشف ونھب الموارد واالستغالل الرأسمالي

العمال!لتنظیم ثورات جدیدة وحل عمالي واشتراكي بمناسبة عید

Convergenciaمنمشتركبیان Socialista(األرجنتین)العالميالثوريالشیوعيوالتیار)RCIT(

2021أبریل20

موجةمناالستفادة،اإلمبریالیةقطاعاتأقوىعلیھتھیمنالذي،العالميالرأسماليالنظامیحاول

ھذهھدفعمالقة.بحملةویقومونالجماھیریةالحركاتداخلالخوفیزرعونإنھم.19كوڤید-عدوى

الحرکاتتفکكباألحرىھدفھاالشعبیة.والجماھیرالعمالبصحة""العنایةبـعالقةلھلیسالحملة

االستغاللوضدالمواردنھبوضد،الوحشیةالتقشفخططلمحاربةالتنظیممنومنعھا،الشعبیة

الفائق.

عندماكالسیكیةاألدواتأكثرإلىاللجوءعلیھمالسھلمنلیسألنھ،الخداعھذاالرأسمالیونیستخدم

الفاشیةفیھاسادتالتيالبلدانفيأوالعالمیتینالحربینفيالمطبقةتلكمثل،أزمةفينظامھمیكون

الشعبیةالجماھیرشنت،2009-2008أزمةتلتالتيالفترةفيأنھالحقیقةالبونابرتیة.والدیكتاتوریات

الھزائمورغم،2011عامانطلقتالتيالعربیةالثورةوأھمھاالتمردات.عشراتوبدأتضخمةمعارك

أخرى.ودولولبنانوالعراقسوریافيالمسلحةوالمقاومةالجماھیریةالنضاالتاستمرت،والنكسات

وستنفجرأخرىمرةالظھورفيبدأتأنھاإال،جزئیًاتحویلھاأوالصراعاتھذهتوقفمنالرغمعلى

في وقت قصیر جًدا بقوة أكبر من قبل.

الركودلمواجھةاإلغالقأوالتجولوحظرالصحيبالحجرالعملیةھذهوقفالبرجوازیةحاولتلقد

منجًداعالیةمستویاتوفرضالمنتجةالقوىوتدمیر،الثالث")الكبیر("الكسادالمدمراالقتصادي

المعادیةالھجماتمنسلسلةالحاكمةالطبقةتنشر،بذلكللقیام.العاملة.للطبقةالفائقاالستغالل

الوضعلتحولالعنانوتطلق1945عاممنذاإلمبریالیةالبلدانفينشھدهلمنطاقعلىللدیمقراطیة

العظمىللقوىالحاكمةالطبقاتجمیعتعمل،نفسھالوقتفيللدولة.الشوفینیةالبونابارتیةنحوالعالمي

سیاستھاتسریععلىوالیابان)وروسیاوالصیناألوروبيواالتحادالمتحدة(الوالیاتاإلمبریالیة

الخارجیة العدوانیة التي تتسم بالشوفینیة والعسكرة.

18

19  الصفحة على استمر



17

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

ن طوم إلى طهراوطرابلس وصنعاء وغزة والقاهرة والجزائر العاصمة والخر

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

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 العظيمةإلى  واانضم

تأميم البنوك والصناعات الرئيسية •

لبرنامج التوظيف العام •

سقط نظام اإلغالق الرجعي فلي •

بناء المجالس الشعبية في أماكن العمل واألحياء والجامعات والقرىنعم ل •

نشاء لجان للدفاع عن النفسنعم إل  •

انتصار للتمرد الشعبي عامتنظيم إضراب نعم ل •

لجمعية تأسيسية ثوريةنعم  •

للعمال والفالحين الفقراء حكومةنعم •

عاشت الثورة العالمية االشتراكيةننتقل إلى الموجة الثانية من الثورة العربية •

المضاد للثورة العالمية تحت غطاء ثورةال يمةهز نعم ل •

لحزب عالمي ثوريفي كل بلدلمضي قدما في بناء حزب ثوري ف •

المكتب العالمي للتيار الثوري الشيوعي العالمي 
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بالموجة الجديدة من احتجاجات العمال والشباب   التيار الشيوعي الثوري الدولي يرحب بحماس  .

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

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

مراًرا  حذرت   مثل ماواجه مقاومة. لقد أظهرت األسابيع الماضية لطبقات الحاكمة ي تقوم بها ا

.  كغطاء لقمع االحتجاجات الجماهيرية وتكراًرا أن الطبقات الحاكمة تستخدم جائحة 

عالوة على ذلك تؤكد أحداث األيام األخيرة أن أي صراع للجماهير يجب أن يواجه ويهدم قواعد نظام  

الرجعي في حين أن الطبقات الحاكمة تدعي أن مثل هذه اإلغالقات ستكون في مصلحة الصحة  اإلغالق 

العامة  فإنها تخدم في الواقع فقط مصالحها السياسية. 

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

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

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 العمل الشعبية والفالحين الفقراء على أساس لجان

ة  جمعية تأسيسية ثوري

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

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

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

ويساعد في إعادة بناء البالد

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

إن دعم نضاالت التحرير المستمرة  .  2011في إحياء الثورة العربية الكبرى التي اندلعت في عام 

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

17  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    .

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

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

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

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

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

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   .

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

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

لقد العدو اللدود ألميركا. إيران 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   2019الذين اعتقلوا خالل االحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أكتوبر  

شخًصا قتلوا منذ بدء المظاهرات الشعبية.  550بالعدالة والتعويض ألقارب أكثر من 

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

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  الحكومة "الفاسدة" السابقة

إليران.

16  الصفحة على استمر
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15  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
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ي ، هيئة تحرير الشام ،   اتيجيات السياسية للفصائل القيادية )الجيش السوري الحر ، الجيش الوطن  بينما نعارض االستر

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

ف 

ي الرقة والجماهت  الشعبية الم
 .حتجة. 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   ديمقراطيًا   RCIT يؤكد

 .يات شعبيةومجالس وميليش 

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 

ا البلدان  وجميع  سوريا  ي 
ف  التحريرية  النضاالت  ربط  وري  الض  العدو من  هذا  ك.  المشتر العدو  ضد  وتوجيهها  له     ألخرى 

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

 أسماء مختلفة ووجوه مختلفة. لكنها ف 

القوي   الدوىلي  التضامن  هذا  مثل  بناء  أجل  الحركات   فإنمن  داخل  الخائنة  للقوى  السياسي  التأثت   هزيمة  وري  الض  من 

اكيون والستالينيون والبوليفاريون والقوى األخرى يخدمون واحدة أو أخرى من  ا لعمالية والشعبية. الديموقراطيون االشتر

( ويخربون وحدة نضال المضطهدين ي يالية العظىم )مثل الواليات المتحدة والصي   وروسيا واالتحاد األوروبر  .القوى اإلمتر

ي 
 !ستطيع أن يقود كفاح التحرير إىل النضي -وطنيا ودوليا   -وحده حزب ثوري حقيقر

ياليي    ي ضد االستبداد وسيادته اإلمتر  !انتصار نضال التحرير الشعنر

 !من أجل حركة تضامن دولية مع الثورة السورية الجارية 

اكية  م الحقوق القومية والدينية لكل الناس -من أجل سوريا حرة ، سورية اشتر  !سورية تحتر

 النض!  -الكفاح  -الوحدة 

 

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

 :الموقع

-on-articles-of-east/collection-middle-and-https://www.thecommunists.net/worldwide/africa
revolution/-syrian-the 
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 !في الذكرى العاشرة للثورة السورية: شعب بطل يرفض التخلي عن الميدان
ياليون  !دافعوا عن إدلب ضد كل الهجمات! يسقط األسد المستبد وأسياده اإلمبر

  www.thecommunists.net 2021مارس   11،  (RCIT)بيان التيار الشيوعي الثوري الدولي 

 

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

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

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

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

 أطول. 

ي  *
ي يسيطر عليها النظام الديكتاتوري اإليران  ي للقوات الت  ي من الغزو الوحشر

 .كما تعان 

يالية األمريكية  * ي تشدق أحيانً  -عالوة عىل ذلك ، تواصل اإلمبر   - 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  وتعاماًل  معتداًل  نفوًذا  أيًضا  تواجه  إدلب  ي 
ف  الشعبية  المقاومة   *

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

 .التحرري لكن رغم كل هذه العوائق ، لم يتخّل الشعب السوري عن الميدان ويواصل نضاله

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

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 

13  الصفحة على استمر
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شتراكي لجيف ماكلر ، القوة وال ينبغي أن يمر هذا دون ذكره ، فنحن نلتقي مرة أخرى بالعمل اال

وماندل(.  بابلو  لتقليد  )وفقًا  الرابعة”  “األممية  في  اليسارية”  “المعارضة  بـ  يسمى  لما  المهيمنة 

اآلخرون   الزائفون  وشظايا    PTS / FTمثل    –التروتسكيون   ،Altamiras PO    و  ،Peter 

Taffee’s CWI    و ،Alan Woods ‘IMT    و ،ISA    و ،Cliffite SWP / IST    وما إلى ،

توقفوا أيًضا عن دعم الثورة السورية منذ سنوات عديدة. إنهم يستخدمون القيادة اإلسالمية   –ذلك  

أنه   به على  للتشهير  التحرر كذريعة  الشعبي من أجل  النضال  لهذا  البرجوازية الصغيرة  والقومية 

 [8“حرب أهلية رجعية”. ]

للد توت  ورقة  من  أكثر  األرثوذكسية”  من التروتسكية  لقطاعات  المباشر  غير  أو  المباشر  عم 

 [ 9البرجوازية وقوة إمبريالية عظمى أو أخرى! ]

والستالينيين   اإلصالحيين  من  للعديد  الحقيقي  السياسي  الطابع  اإلعالن  يُظهر   ، باختصار 

فإنهم   ، التروتسكية  حتى  أو  “الماركسية”  أو  “االشتراكية”  ذريعة  تحت  الزائفين.  والتروتسكيين 

األسد يعملون   مثل  الرجعيين  للديكتاتوريين  والصين وكداعمين  مثل روسيا  إمبريالية  لقوى  كخدم 

 والقذافي. الشهادة المخزية لألصدقاء “االشتراكيين” لسفاح الشعب السوري تؤكد ذلك مرة أخرى. 

نيكوالس بويلو ، شاعر فرنسي عظيم من أواخر القرن السابع عشر ، كتب ذات مرة: “دائًما ما يجد  

 حمق أحمقًا أكبر يعجب به. “. يبدو أن األسد وجد عددًا ال بأس به منهم! األ

 

 Publications of the RCIT on the Arab Revolution
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يستنكرون )بحق( التدخل العسكري األمريكي في سوريا ويطالبون باالنسحاب ، لكنهم ال ينتقدون التدخل  

 دق ، لم يذكر البيان هذا التدخل بكلمة واحدة! العسكري لإلمبريالية الروسية! بتعبير أ

هذا مثال رائع على الجهل المتعمد! كما هو معروف ، فإن القوات الجوية الروسية تقصف القرى 

. تمتلك موسكو عدة قواعد عسكرية في هذا البلد  2015والمستشفيات السورية بشكل منتظم منذ عام  

قاعدة حميميم بحرية في طرطوس وكذلك  الشعيرات   )منشأة  الجوية وقاعدة  تياس  الجوية وقاعدة 

الجوية(. وهي توظف اآلالف من القوات النظامية وكذلك المرتزقة من مجموعات فاجنر العسكرية 

الخاصة سيئة السمعة ، وما إلى ذلك. لقد أدرك أي مراقب أنه لوال التدخل العسكري الهائل لإلمبريالية  

 افي في المصير منذ سنوات عديدة!الروسية ، لكان األسد قد شارك القذ

لكن بما أن الطاقم المتنوع من دعاة السالم والستالينيين والتروتسكيين الزائفين هم أنصار ملتزمون 

باإلمبريالية الروسية )والصينية( واألسد الجزار ، فليس لديهم أي شيء ضد تدخل بوتين العسكري 

السياسة معرفة   المهم في  ، من  تعلم  بشكل الضخم. كما  العامة مهمة  الحقيقة  التشفير. هذه  فن فك 

الحقيقي   المعنى  يعرف  أن  المرء  على  الصغير.  البورجوازي  الخليط  نصوص  قراءة  عند  خاص 

لفئاتهم. عندما يرفع هؤالء األشخاص شعار “مناهضة الحرب” فإنهم يقصدون فقط معارضة حروب  

 [5مثل األسد. ] الواليات المتحدة ودعم حرب روسيا ودعم نواب بوتين وشي

هذا مشابه جدًا لبيانين آخرين تناولناهما في الماضي القريب. في هذه التصريحات ، شجب العديد 

من األحزاب والمثقفين “التقدميين” )بحق( العسكرة وخطاب الحرب الباردة لإلمبريالية األمريكية ،  

لشرقية العظمى ، الصين وروسيا!  لكنهم لم ينطقوا بكلمة واحدة انتقادًا للسياسات الرجعية للقوى ا 

[6 ] 

وليس من قبيل المصادفة أن يكون الموقعون على أحد هذه البيانات متطابقين تقريبًا مع إعالن الحب 

السالم   دعاة  الصغيرة  بالبرجوازية  نلتقي  أخرى  مرة  المرحلة!  هذه  في  معه  تعاملنا  الذي  لألسد 

للحرب ، وحركة التضامن مع سوريا ، ومجلس    والستالينيين من التحالف الوطني المتحد المناهض

السالم األمريكي ، وائتالف ارفعوا أيديكم عن سوريا ، وحزب العمال العالمي )الذي يدير ما يسمى  

 [ 7“مركز العمل الدولي”. ( ومنظمة طريق الحرية االشتراكية وغيرها. ]
11  الصفحة على استمر
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أصدقاء األسد ”االشتراكیون“
وداعميسوريناشط300حوالينشر–السوریةللثورةالعاشرةالذكرىفي–سابقوقتفي

خاللمنالناسعلى“القضاءالمسمى–البیانھذامھًما.بیانًااألسدنظامضدالشعبیةاالنتفاضة

الذینالیسار“إلى”ینتمونالذینأولئكیدین–الحمقى“مناإلمبریالیةمعاداةو”سوریاالتضلیل:

“ممثلینبصفتھمالسكان.مقاومةویشوھونالرجعياألسدنظاممباشرغیرأومباشربشكلیدعمون

عن” اإلمبریالیة األمریكیة“.

الیوممنذالسوریةللثورةالمتحمسینالمؤیدینمن)RCIT(الدوليالثوريالشیوعيالتیاركانأنمنذ

وقعوامنأوائلمنالسطورھذهمؤلفكان،لذلك]2[بالكامل.اإلعالنھذارسالةنشاركفإننا،األول

]3[موقعنا.علىنشرهبإعادةوقمنا،البیانھذاعلى

منالزائفینوالتروتسكیینوالستالینیینالمسالمیناإلصالحیینمنمجموعةأصدرت،ذلكعلىردا

التيالمعتادةاألكاذیبأساسيبشكلیكررون،ذلكفي]4[المضاد.اإلعالنمننوًعاالمتحدةالوالیات

فيوحلفائھاالمتحدةالوالیاتھدف“سیدعمبیانناأنیزعمون“االشتراكیون”.األسدأصدقاءینشرھا

یكنلمالدكتاتوریةضدالسورییننضالأنباستخفافیقترحونأنھمأي،سوریا”فيالنظامتغییر

منالنظام”!“تغییرفيواشنطنرغبةخاللمن…ولكنلالستبدادالشعبیةالكراھیةمنبعقودمدفوًعا

ومصرولیبیاتونسمن–العربيالعالمأنحاءجمیعفيأنھحقیقةیتجاھلونالعظماءھؤالءأنالواضح

بطوليبشكلوالمالیینالمالیینانتفض،2011عاممنذ–سوریاإلىولبنانوالعراقوالبحرینوالیمن

ضد الدیكتاتوریات الرأسمالیة.

المحترفینالمؤامرةمنظريأغبىفقطالحریة!أجلمنالنضالفيالمالیینوسجناآلالفمئاتاستشھد

أجلمنبھاالتالعبتممناوراتلكنھا،مشروعةشعبیةانتفاضاتكانتھذهأنإنكاریستطیعون

“تغییر النظام” من قبل قوى إمبریالیة خارجیة!

خاللمنالسلطةفيللبقاءالیائسةاألسدمحاوالتالظالمیةمنالمجموعةھذهتصفأنالمنطقيومن

ضد ھذا العدوان الخارجي”. “ذبح شعبھ على أنھا “حق سوریا في الدفاع عن سیادتھا الوطنیة

بغض–األسدونظاماألمریكیةاإلمبریالیةبینحربأنھعلىسوریافيالوضعبأكملھالبیانیصور

الماضي!العقدفياألسدقواتضدالعسكریةالضرباتمنقلیالًعدًدانفذالبنتاغونأنحقیقةعنالنظر
10  الصفحة على استمر
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"    كلمة ميخائيل بريبستينج في المؤتمر الدولي "واجبات عملية لنصرة فلسطين

" األمين العام للمنظمة االشتراكية الثورية الدولية  –ستينج كلمة ميخائيل بريب  RCIT  بالنمسا في المؤتمر
   فلسطين الدولي "واجبات عملية لنصرة

   

   ئية تقرير صادر عنمقابلة مع مايكل بروبستينغ على قناة وطن تي في الفضا 

RCIT  ،16   2021مايو  ، www.thecommunists.net   تمت دعوة مايكل بروبستينغ ، السكرتير
تلفزيوني على قناة  ، للتحدث في برنامج RCIT الدولي لـ  WATAN TV الناطقة باللغة العربية. 

  مخصًصا لنضالكان العرض  .تلفزيون وطن هي قناة فضائية بارزة تبث برامجها في العديد من البلدان
طيني التحريري وشارك فيه عدد من المتحدثين البارزين من الدول العربية واإلسالميةالشعب الفلس . 

   دقائق 10استمرت المقابلة  .تحدث مايكل بروبستينغ باللغة اإلنجليزية وترجمت إجاباته إلى اللغة العربية

https://www.youtube.com/watch?v=TUq9Vb1Kc7s  
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( 2021  مايو 21)  مظاهرة - الفلسطينية االنتفاضة مع امنالتض: فيينا  

الشيوعية الثورة منظمة ، 2021 مايو 21  في فيينا في مظاهرة عن( وفيديو  صور) تقرير   (   القسم
من النمساوي  RCIT) ،  www.rkob.net 

 

  دعمهم إلظهار نافيي وسط في - والمسلمين العرب  المهاجرين من معظمهم -  متظاهر 500 حوالي تجمع 
 الحكومة موقف بسبب  الشرطة قبل من التظاهرة حظر تم حيث  بارًزا حدثًا هذا يعد .  الفلسطينية لالنتفاضة
للصهيونية المؤيد  المتطرف . 

  للصهيونية الموالية الحكومة  أن الحقيقة.  فقط غزة حرب  بداية منذ  المظاهرات  على الحظر هذا  يكن لم 
مهاجرون نفذها إذا خاصة - فلسطين أجل من التحركات  كل قمع تريد  ! 

في النمساوي القسم من رفاق  المظاهرة في وشارك   RCIT مايكل رفيقنا ألقى.  منشورات  ووزعوا  
لـ  الدولي  السكرتير  ،  بروبستينغ  RCIT ،  الدولية  التضامن  حركة  لصالح  وتحدث   الحكومة  فيه أدان  خطابًا  

(أدناه  الفيديو انظر.  )إسرائيل لمقاطعة . 
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( 2021  مايو 15)  مظاهرة - الفلسطينية االنتفاضة مع التضامن: فيينا  

  -عربية والمسلمة المهاجرة الكبيرة في فيينا جميعهم تقريبًا من الجاليات ال -سار عدة آالف من األشخاص 
إلى وسط العاصمة النمساوية إلظهار دعمهم للشعب الفلسطيني. على النقيض من الحكومة االئتالفية  

المحافظة الخضراء ، والتي ، مثل جميع الحكومات اإلمبريالية األخرى ، تقف إلى جانب إسرائيل ، احتج  
سرائيلي غير المحدود ضد الفلسطينيينالناس بشدة على إرهاب الدولة اإل عكست المظاهرة التضامن   .

الدولي للمظلومين. كان هناك حضور كبير وواضح للغاية للمهاجرين السوريين الذين دعموا الثورة ضد 
الطاغية األسد ولوحوا بأعالم الثورة السورية الشهيرة. وشارك المهاجرون الشيشان الذين دعموا استقالل 

اإلمبريالية الروسية في المظاهرة رافعين أعالمهمبالدهم من  وشارك في المظاهرة رفاق من القسم   .
، مقابلة مع خمس  FGI أجرى رفيقك مايكل بروبستينغ ، السكرتير الدولي للـ .RCIT النمساوي في

بية لسنوات وكاالت أنباء دولية ألنه كان ناشًطا معروفًا تضامنًا مع نضال التحرير الفلسطيني والثورة العر
عديدة )انظر الصور أدناه والرابط الخاص بنا لوسائل اإلعالم(. كما خاطب في خطاب قصير المتظاهرين  

   الشباب العرب والمسلمين )انظر الفيديو أدناه(.

 

Pictures from the demonstration in Vienna on 12.5.2021; the two pictures above show
Michael Pröbsting during his speech resp. at one of the interviews he gave
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Solidarity with the Palestinian 
People!

Long Live the Third Intifada!

Defend Gaza – Defeat Israel!
For a Global Popular
Movement to Boycott Israel!

Down with the Zionist State!

For a Democratic and Red 
Palestine – from the River to 
the Sea!

Join the Revolutionary Socia-
lists and Fight for Liberation!
www.thecommunists.net  *  convergenciadecombate.blogspot.com  *  Tel./SMS/WhatsApp/Telegram: +43-650-4068314

التضامن مع الشعب الفلسطیني!

عاشت االنتفاضة الثالثة!

الدفاع عن غزة - الھزیمة إلسرائیل!

من أجل حركة شعبیة عالمیة لمقاطعة إسرائیل!

لتسقط الدولة الصھیونیة!

من أجل فلسطین دیمقراطیة وحمراء - من النھر إلى البحر!

انضم/ي إلى االشتراكیین الثوریین وحارب/ي من أجل التحریر!

This is what                            
RCIT & CS  stand for

Books of the RCIT
Yossi Schwartz: The Zionist Wars

A History of the Zionist Movement and Imperialist Wars

In The Zionist Wars Yossi Schwartz gives an overview about the pro-
cess of Zionist colonialization of Palestine as well as the resistance of 
the indigenous Arab population. He deals in detail with the popular 
struggles of the Palestinians against their expulsion by the Zionists.
The Zionist Wars elaborates in detail the character of Israel’s mili-
tary campaigns in 1948 and the following decades which result-
ed in the expulsion of large parts of the Palestinian population. 
These wars were also crucial to implement the imperialist subju-
gation of the Arab countries.
However, as Yossi Schwartz elaborates, the Zionist state has passed 
its peak already some time ago which has been demonstrated by 
its failed military campaigns in Lebanon as well as in Gaza.
In The Zionist Wars the author also discusses in much detail the 
program of the communist movement on the Palestinian ques-
tion. He shows the adaptation and finally capitulation of Stalin-
ism to the Zionist project – culminating in massive arms ship-
ments for the Israeli forces during the War of 1948.
In this book Yossi Schwartz elaborates the analyses and conclu-
sions of Leon Trotsky and the Fourth International for the liber-

ation of Palestine. He also discusses the strength and weakness 
of his successors in dealing with the Zionist state and the Arab 
liberation struggle against it.
In The Zionist Wars Yossi Schwartz defends the national liberation 
struggle of the Palestinian people 
and outlines a socialist perspective.
The book contains an introduction 
and 20 chapters (136 pages) and in-
cludes 2 Tables and 4 Maps. The au-
thor of the book is Yossi Schwartz, 
a leading member of the Revolu-
tionary Communist International 
Tendency and its section in Israel / 
Occupied Palestine..
You can find the contents and 
download the book for free at 
https://www.thecommunists.net/
theory/the-zionist-wars/



ن والحر  ي جميع أنحاء العالم تضامنًا مع  إنه من الواجب الملح عىل العمال الدوليي 
كة الشعبية أن يتجمعوا فن

ي  الفلسطينن ي   الشعب 
فن األشخاص  آالف  فيها  شارك  ي  الن  الماضية  الليلة  العفوية  الحاشدة  المظاهرة  إن   .

ي جميع أن 
 .حاء العالماسطنبول هي مثال يجب أن يتكرر فن

ريب لشحنات األسلحة إىل إرسائيل هي إن كافة أنشطة المقاطعة ضد الدولة الصهيونية وجميع أشكال التخ

وعة  .أعمال تضامن مهمة ومشر

يالية   ي العواصم اإلمبر
ي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية    -فن

ء فن ي
ن دعم   -أواًل وقبل كل شر اكيي  يجب عىل االشب 

ي تقو  يالية لدولة الفصل العنرصي الصهيونيةجميع األنشطة الن   .ض الدعم المخزي للحكومات اإلمبر

ل بنا منمن  الخاصة  االرتباط  تمنح  CS و RCIT جنة  ي  الن  الغادرة  "اليسارية"  األحزاب  تلك  بشدة  ندين   ،

ن )مثل األحزاب الستالينية واإلصالحية(. ندين أيًض  ي من خالل دعم حل الدولتي 
عية للكيان الصهيونن ا الشر

"معا باعتبارها  السامية  معاداة  فاضح  بشكل  تشوه  ي  الن  "اليسارية"  القوى  سبيل  تلك  )عىل  السامية"  داة 

ي يونيو  
ي الجمعية اإلقليمية لبوينس آيرس فن

وتسكية" األرجنتينيون فن " األلمانية أو "الب  المثال ، نواب "لينكي

2020) 

ي تدعي   ي أن تقطع يجب عىل جميع الحكومات العربية واإلسالمية الن  وقوفها إىل جانب الشعب الفلسطينن

واال السياسية  العالقات  جميع  للشعب فورًا  يرسلوا  أن  يجب  الصهيونية.  الدولة  مع  والعسكرية  قتصادية 

ي كل ما يحتاجه   .من المساعدات الطبية إىل العسكرية -الفلسطينن

ي معانا
ي  نكرر: ما دامت الدولة الصهيونية قائمة سيستمر الفلسطينيون فن

ة إرهاب الدولة! هذا هو السبب فن

دي ن  لفلسطي  اكي 
االشب  المنظور  عن  ندافع  الدولة أننا  تدمب   أجل  من  النضال  ندعم  نحن  وحمراء.  مقراطية 

ن  ن الفلسطينيي   .الصهيونية وحق العودة لجميع الالجئي 

ي البطل دد! حشد لنرصة الشعب الفلسطينن  !أيها الرفاق ، اإلخوة واألخوات! ال تب 

لـ ندعو جميع المنظمات والنشطاء الذين يتشاركون مثل هذا المنظور إىل االتصال بلجنة االت صال التابعة 

Convergencia Socialista  وRCIT  !ي بناء حزب عالمي ثوري
 من أجل العمل مًعا فن
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ي 
ي مقطع فيديو تم تداوله عىل مواقع التواصل االجتماعي قام نشطاء ف 

ي مشهد رمزي للغاية تم تصويره ف 
 ف 

ي  الفلسطين  بالعلم  واستبداله  ي 
ف  اإلرسائيىلي  العلم  بإنزال  قمة   اللد  عىل  حماس  علم  شباب  رفع  وبالمثل 

ي غزة إنذارا للحكومة اإلرسائيلية المسجد األقىص بعد أن وجه
 .ت حركة المقاومة ف 

كثر من   ي تبدو جبارة للدولة الصهيونية تواجه تحدًيا أ أي وقت مىص  هذان الفعالن يرمزان إىل أن القوة الن 

ي المتمرد  !من قبل الشعب الفلسطين 

الطبقة الحاكمة منقسمة بشدة وغثر قادرة عىل تشكيل حكومة مستقرة    و   حيوان مجروح  الدولة الصهيونية

عامير   من  كثر  أ ذلك عىل   منذ  ومع  بالفساد  وسعه لوقف محاكمته  ي 
ف  ما  بكل  نتنياهو  رئيس الوزراء  يقوم   .

انتخ أرب  ع  استفزاز  من  غضون  الرغم  ي 
ف  ع  شهًراً   25ابات  الحصول  عىل  قادر  غثر  نتنياهو  يزال  أغلبية ال  ىل 

الكنيست ي 
ف  الخطاب    و   برلمانية  تصعيد  خالل  من  البعض  بعضهم  عىل  التفوق  وخصومه  هو  يحاول 

السكان األصليير  الذين طردوا واضطهدوا من قبل    -العنرصي وكذلك األعمال اإلرهابية ضد الفلسطينيير   

 .1948الصهاينة منذ تأسيس دولة إرسائيل عام المستوطنير  

الت هذا  رغم كل  المحالكن  ورغم كل  ي مقدمتهم    -والت لبناء تحالفات مع الحكام العرب الرجعيير   صعيد 
وف 

ي  -طغاة اإلمارات والسعودية   !فإن الدولة الصهيونية غثر قادرة عىل تهدئة وهزيمة الشعب الفلسطين 

ي بياننا أمس أعرب التيار ا
( عن  Convergencia Socialista و (RCIT) لشيوعي الثوري الدوىلي ف  )األرجنتير 

البطلد ي  الفلسطين  الشعب  تحرير  لنضال  وط  المشر وغثر  الكامل  وكل   عمهما  اكيير   االشث  عىل كل  يجب   .

 !المعارضير  للقمع االستعماري وكل الصالحير  أن يتجمعوا للدفاع عن إخواننا وأخواتنا الفلسطينيير  

ي   !اهزموا إرسائيل -بصوت واحد نقول: دافعوا عن الشعب الفلسطين 

اكية االشث  الدولية  الرابطة  من  الشجعان  رفاقنا  إىل  تحياتنا  فلسطير   RCIT قسم) نوجه   / إرسائيل  ي 
ف 

ي أصعب الظروف (المحتلة
ي ف   .الذين يرفعون راية معاداة األديان والتضامن مع النضال التحرري الفلسطين 

تإننا   من  ي  الفلسطين  الشعب  ليتمكن  ومليشيات  شعبية  تجمعات  تشكيل  إىل  أجل  ندعو  من  نضاله  نظيم 

 التحرير والدفاع عنه! 

الخائنة   الفلسطينية  اإلدارة  عىل  بيجب  محمود عباس أن توقف فورًا تعاونها مع دولة إرسائيل وأن المتمثلة 

 .فسهم ضد القتلة الصهاينة توزع السالح عىل الناس حن  يتمكنوا من الدفاع عن أن 

4  الصفحة على استمر
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3  الصفحة على استمر

ي  !حرب غزة الرابعة بدأت  !اهزموا إرسائيل -دافعوا عن الشعب الفلسطين 
ي القدس  يشت الصهاينة حربًا جديدة 

ي احتالل المسجد األقىص ف 
بعد فشلهم ف   

  11)األرجنتين( ،  Convergencia Socialista( و  RCITبيان مشترك للتيار الشيوعي الثوري الدولي ) 
و   / https://convergenciadecombate.blogspot.com،  (UTC: 8.00)  2021مايو 

www.thecommunists.net 

 

 !أيها الرفاق واإلخوة واألخوات

طة والجيش إال   عرضت الدولة الصهيونية أمس لهزيمة مذلةت . عىل الرغم من حشد اآلالف من رجال الشر

ي 
. دافع آالف الفلسطينيي   ، معظمهم من الشباب ، ببطولة عن هذا  احتالل المسجد األقىصأنهم فشلوا ف 

ي وكذلك األمة اإلسالمية العالمية ي والعالم العرب  عىل الرغم من مئات   و   الرمز المقدس للشعب الفلسطين 

ي الصمود
 .الجرىح والمعالجي   بالمستشف   نجح الشباب البطل ف 

ة العلم الفاشية سيئة  واألسوأ من ذلك بالنسبة ل ًا إلغاء مسي  دولة إرسائيل كان عليهم أواًل تغيي  المسار وأخي 

القدس   ي 
ف  التاريخية  اإلسالمية  األحياء  عي   سنوًيا  الصهاينة  المتعصبي    من  اآلالف  يسي   حيث  السمعة 

ي 
ي ف  قية وي  هتفون "الموت للعرب!" وكان هذا انتصارًا تاريخيًا حققه الشباب الفلسطين  القدس / القدس  الشر

ي غزة 
 .وكذلك فصائل المقاومة ف 

اسم   عليها  أطلقوا  غزة  عىل  أخرى  همجية  حملة  اإلرسائيىلي  الجيش  شن  المهينة  الهزيمة  هذه  عىل  وردا 

األسوار" يقومون  "حارس  المتوسطي   بإرسال  حيث  الجيب  ضد  الحديثة  وصواريخهم  الحربية  طائراتهم 

 . ي غضون ساعات نتيجة لذلك قتل  الصغي 
أطفال وردا عىل   9فلسطينًيا من بينهم    24قليلة ما ال يقل عن   ف 

وعة للدفاع عن النفس   .ذلك  شنت المقاومة الفلسطينية أعماال مشر

وخرجت   الساعات.  هذه  ي 
ف  بدأت  قد  الثالثة  واالنتفاضة  الرابعة  غزة  حرب  أن  عىل  قوية  ات  مؤرسر هناك 

ي عدة مدن رئيسية إىل الشوار 
ي المسجد األقىص وكذلك  الجماهي  الفلسطينية ف 

ع دعما للمسلحي   األبطال ف 

غزة ي 
قام  ف  و  العرب    كما  الطالب  دقائق  تضامنًيا بقبل  اًبا  تظاهر   إض  من   و  العديد  أبيب  تل  قرب  اللد  ي 

ف 

ي الشوارع
 .الشبان ف 

Publications of the RCIT in Arab Language
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 . ي غضون ساعات نتيجة لذلك قتل  الصغي 
أطفال وردا عىل   9فلسطينًيا من بينهم    24قليلة ما ال يقل عن   ف 

وعة للدفاع عن النفس   .ذلك  شنت المقاومة الفلسطينية أعماال مشر

وخرجت   الساعات.  هذه  ي 
ف  بدأت  قد  الثالثة  واالنتفاضة  الرابعة  غزة  حرب  أن  عىل  قوية  ات  مؤرسر هناك 

ي عدة مدن رئيسية إىل الشوار 
ي المسجد األقىص وكذلك  الجماهي  الفلسطينية ف 

ع دعما للمسلحي   األبطال ف 

غزة ي 
قام  ف  و  العرب    كما  الطالب  دقائق  تضامنًيا بقبل  اًبا  تظاهر   إض  من   و  العديد  أبيب  تل  قرب  اللد  ي 

ف 

ي الشوارع
 .الشبان ف 

 يونيو

الثوري الدولي الشيوعي لإلتجاه العربية الصحيفة  

2  الصفحة على استمر


