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لمدعوم من ِقَبل االتجاجا  ا  (ISL)بيان صادر عن الرابطة االشتراكية االممية 
 .(RCITالشيوعي الثوري العالمي )

يوم االرض اصبح يوم رمزي للنضال ضد نزع الجمجلجكجيجة -الثالثون من اذار 
)المصادرة( واالضطهاد للاماهير الجلجلجنجطجيجنجيجةن مجواطجنجيجن دولجة االبجارتجهجايجد 
الصهيونية. اآلن يتواب علينا التلكير بطريقجة مجا لجتج جويجل الصجراع الجرمجزي 

( يجاجب ان 84الى صراع اماهيري  قيقي ان نضال عرب الداخل )عجرب 
 .76يرتبط بل ويشكل قالبا وا دا مع النضال لكل الللنطينيين في اراضي 

هجنجالجل الشجبجاب  -نجوعجا مجا  -بينما ن ن هنا نخلد هذا اليوم في را ة ننبيا 
الللنطينيين في الضلة الغربيجة يجخجاطجرون بج جيجاتجهجم فجي نضجال ضجد الجقجمجع 

 واالضطهاد على يد الانود االنرائيليين والمنتوطنين.

هذا النضال البطولي يوااه القوة العنكرية االنرائيلية  الضجخجمجة الجمجدعجومجة 
من قبل اوباما اضافًة الجى امجبجريجالجيجيجن اخجريجن.  جتجى الجتجعجاون مجن النجلجطجة 
الللنطينية لم يعد قادر على منع نشجوب انجتجلجاضجة شجعجبجيجة اجديجدة. النجلجطجة 
الللنطينية ال تختلف ابًدا عن االنظمة القمعية المنتبدة لجمجبجارل وبجن عجلجين 

 بما معنا  انها تخشى من ثورة فلنطينية.

االنتجلجاضجة الجثجالجثجة نجتجكجون ظجافجرة و جانجمجة اذا مجا تجم تجطجبجيج  الجدرو  مجن 
االنتلاضتين النابقتين وكما يجتجواجب ان تضجم كجل الجلجئجاد الجمجضجطجهجدة فجي 
الماتمع الللنطيني: عمالن فال ونن أص جاب الجمجصجالجح الصجغجيجرةن ننجا ن 
شبابن عاطلون عن العمل وأيضا يهود داعمون الذين يجدركجون ان الجطجريجقجة 
الو يدة للخروج من الا يم على االرض الذي صنعجتجه الج جركجة الصجهجيجونجيجة 

هجي طجريجقجة الصجراع الجلجلجنجطجيجنجي  -وشركاؤها )البراوازيين الجلجلجنجطجيجنجيجيجن( 
الثجوري. فجي داخجل انجرائجيجل يجتجواجب عجلجيجنجا مجنجاشجدة لجاجنجة الجمجتجابجعجة الجعجلجيجا 
للمواطنين العرب في انرائيل ونقول: "ياجب عجلجيجكجم تج جمجل منجؤولجيجة كج دارة 
وعجدم االنجج ججصججار فججي نضجال رمججزيا  ججركججوا الججاججمجاهججيججر مججن خججالل نضججال 
 قيقي."ا ما هو النضال ال ليقي؟ هو الذي يبدأ من نقطة انجطجال  اقجلجيجمجيجة 
ويربط النضال الجلجلجنجطجيجنجي مجع الجثجورة الجعجربجيجةن وفجي نجلج  الجوقجد يجعجتجرف 
 بالطبقة العاملة كعامل ااتماعي والذي ينتطيع قيادة النضال  تى النصر.

 الدروس من الثورة العربية

, االزمججة الججرأنججمججالججيججة الججعججالججمججيججة 8004نشجبججد الججثججورة الججعججربججيججة نججتججيججاججة  زمججة 
. هذ  االزمة هي نتياة مباشرة لال تكاراد الجرأنجمجالجيجة 9181االصعب منذ 

الخانقة وت كم الجبجراجوازيجون بجونجائجل االنجتجاج. هجذ  اال جتجكجاراد اجنجدد قجوة 
ااتماعية )اشتراكية( ضخمةن في  ين ان ملكية رأ  المال كانجد مجتجمجركجزة 
في ايدي ماموعة صغيرة من العائالد ال اكمة. عدم قدرة الرأنجمجالجيجيجن فجي 

الدول االمبريالية في تطوير ونائل االنتاج كنتياة للهبوط في ننجبجة ا ربجا  
الطبقة ال اكمة )البراوازيين( ان تغطجي الجخجنجائجر عجن طجريج  اخجذ االمجوال 
من ايوب الكتل العاملة  وانخلاض في انلل الطبقة الونطى وطبقة اللقجرا  
بداًل من االنتثمار في تجطجويجر ونجائجل االنجتجاجن انجلج  الجرأنجمجالجيجون امجوالجهجم 
الكثيرة عجلجى االنجراف فجي االنجتجهجاللن الجقجمجار فجي نجو  االورا  الجمجالجيجةن 
وبالطبع ونائل القمع العنكرية المتطورة اًدا. أضف الى ذللن فجي مج جاولجة 
للم افظة على االربا  قاموا بشن  مالد عنكرية ضجد االمجم الجمجضجطجهجدة 
والججمججقججمججوعججة مججن أاججل النججيججطججرة عججلججى الججمججوارد الججطججبججيججعججيججة الججتججي يججطججمججع بججهججا 
االمبرياليين في دول مثل افغاننتان ومالي. وفي االماكن التي ليجنجد لجديجهجم 
القدرة إلطال  مثل هذ  ال مالدن انتعملوا التهديداد بشن ال جرب )خجاصجة 
ضد كوريا الشمالية  وايران( متوقعة من هذ  الدول ان تضعف وتوافج  عجلجى 
ند النقص من ايوبها الخاصجة ن وعجلجى  نجاب الجاجمجاهجيجر الجخجاصجة بجهجان 

 لل ناباد المصرفية اللار ة المثقلة بالديون الخاصة باالمبرياليين.

تقف القوى العاملة ضد هذا الهاوم وكذلل مضطهدون من مجخجتجلجف الجدول: 
الطبقة العاملةن اللال ون والطبقة الونطى المتدنية فجي الجدول الجعجربجيجة  فجي 

مليون عامل اضربوا الشهر الماضي للمرة الثجالجثجةن فجي الجيجونجانن  900الهند 
بريطانيا ودول اوروبيجة اخجرى وكجذلجل ا مجر الجنجضجال الجثجوري الج جديج  اجدا 

 والذي نشب في بلغاريا.

هذا الهاوم من ِقَبل الرأنماليجيجن واالنجتجقجام مجن الجمجد الجمجتجصجاعجد مجن نضجال 
فجتجرة الجثجورادن  -العمال والجاجمجاهجيجر الجمجضجطجهجدة يجكجشجف واقجع هجذ  الجلجتجرة 

الثوراد المضادة وال روب االمبريالية. وثور  اشتراكية ليند فقط ممكنة فجي 
فترة كهذ  بل انها ضرورية اًدا. واللشل في ت قي  مثل هجذ  الجثجورة نجيجودي 
بنا الى انظمة قمعية دموية و تى انظمة فاشية والتي من شأنجهجا ان تَجَعجر ض 

 واود البشرية للخطر من خالل  روب فتاكة مدمرة وكذلل تدمير للبيئة. 

على صورة نضاالد اماهيرية ديجمجوقجراطجيجة  8099الثورة العربية نشبد في 
ضد االنظمة القمعية الموالية لالمبريالية في تون  وليبيا ومن هجنجال امجتجدد 

اذار من نجلج  النجنجة. فجي الشجهجور  91الى مصر واخيرا وصلد نوريا في 
االخيرةن دخلد الثورة مر لتها الثانية. المر لة االولى تضمند أوهام نجاذاجة 
في ظل  كم ا  زاب المعارضة التي تجولجد النجلجطجة مجن خجالل انجتجخجابجاد 
عامةن مثل  زب النهضة في تونج  واالخجوان الجمجنجلجمجيجن فجي مصجر. اآلن 
المر لة الثانية تتضمن خبرة متجراكجبجة ووعجي ان هجذ  اال جزاب فجي الج جقجيجقجة 
تدعم االدارة االمبرياليةن االمر الجذي ادى الجى قجطجع طجريج  الجاجمجاهجيجر مجن 

 الوصول الى الديمقراطية.

 من نضال رمزي الى نضال حقيقي -يوم االرض 
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ان ناا  الثورة العربية يتطلب ادارة مختللة َكلًيا. التاربجة اثجبجتجد ان قجيجاداد 
براوازية صغيرة او براوازيةن نوا  كاند علمانية او دينيةن  ير قادرة علجى 
التصدي بناا  للنيطرة االمبريجالجيجة نضجال نجااجح لجلج جصجول عجلجى الج جقجو  
الديموقراطيةن في هذ  اللترةن يتطلب ثورة اشتراكية ناا جة. فجقجط تج جد ادارة 
طبقة عمالية ثورية ممكن تكوين ات اد اماهيري يضم كل الخللجيجاد االثجنجيجة 
والدينية: ات اد اللال ونن أص اب المصالح الصغيجرةن ننجا  وشجبجاب الجذيجن 
يعانون من االضجطجهجاد خجاصجة فجي ظجل تجلجشجي الجرأنجمجالجيجةن لجدعجم الجطجبجقجة 
العاملةن الطبقة الجثجوريجة الجمجتجنجقجةن هجي الجو جيجدة الجقجادرة عجلجى اجلجب الجبجديجل 

 للوضع االنتااي الرأنمالي البالي.

هذا الجبجديجل نجوف يجبجدأ عجنجد تج جويجل االقجتجصجاد مجن انجتجاج االربجا  الجمجثجمجرة 
للرأنمالية الى انتاج ال تياااد الاماهير. ونتتم ادارة هجذا االقجتجصجاد عجلجى 
يد العمال انلنهم. هجذا الجتج جويجل مشجروط بجانجتجصجار الجطجبجقجة الجعجامجلجة والجتجي 
نتكون على رأ  الاماهير المنل ة والذين نيطي ون بجا لجيجاد الجبجراجوازيجة 
القمعية )الايشن الشرطةن الناون والم اكم( وانشا  الجيجة يج جكجمجهجا الجعجمجال 
و للاؤهم في  كم ا لبية  قيقي. وهذ  االلية نتأخذ شكل الماال  الم جلجيجة
)النوڤجيجيجد( مجن الجعجمجال والجلجال جيجن والجتجي تصجود وتجنجتجخجب مجمجثجلجيجن عجن 
الماال  االقليمية َوَهَلم اًران بينما نتكون اللانة التنليذية لجلجمجاجلج  ا عجلجى 
بمثابة ال كومة. كما ونيتم الدفاع عن نيادة المال  بوانطة قواد منلج جة 

 من الاماهير نلنها بداًل من ايش دائم كما تنص التقاليد البراوازية.

 موقفنا في سوريا

كثوريين ن ن نؤيد الكلا  المنلح ضد نجظجام ا نجدن  جتجى فجي الجوقجد الجذي 
ياري به الكلا  ت د نيطرة االنالمجيجيجن. ونج جن نجلجعجل هجذا بجدون مجنج جهجم 

بجدون أي دعجم -شرعية الموالية للرأنمايين والتخلجي ورا  الجعجبجا ة االنجالمجيجة
نياني اطالقا. فبالننبة لنان الجطجبجقجة الجعجامجلجة هجي الجو جيجدة الجكجلجيجلجة بجاجلجب 
ال ل. لألنفن بالننبة للاماهير في نوريان في  ين ان الجعجمجال يشجتجركجون 
بالثورة ضد نظام ا   الديكتاتوري الدموي كأفرادن ال تجزال الجطجبجقجة الجعجامجلجة 
كطبقةن َمْ َتَازة على يد  زب البع  من خالل النقاباد التي تنيطر علجيجهجا 
الدولة. هذا الوضع وهو نتياة لخطأ النتالينيين من كل اال جزاب الشجيجوعجيجة 
في نوريا والجتجي ال تجزال تنجتجمجر فجي دعجم الجاجبجهجة الشجعجبجيجة بجدال مجن دعجم 
انتقالل الطبقة العاملة. ينبغي انشا  تنظيم ثوري في نوريا لجتج جقجيج  الجمجاجد 
والنصر. انتقالل الطبقة العاملة من الطبقة ال اكمة من خالل برنامج ثوري 

 ينبغي ان يكون على رأ  نلم االولوياد.

 الصراع من أجل الحقوق الديموقراطية ومنظور الثورة الدائمة

يمكن ان ينتصر النصال الديموقراطي في فلنطين فقط عندما تنضم الطبجقجة 
الجعجامججلجة الججلجلجنججطجيججنجيجة الجى بججعجض الجعجمججال الجيججهجود والججذيجن نجيجنججلجصجلججون عججن 
الصهيونيةن وكذلل العمال المهاارين نيقلون علجى رأ  الجنجضجال مجن أاجل 
ال قو  الديموقراطيجة. هجذا هجو مجنجظجور الجثجورة الجدائجمجة ل لجيجون تجروتنجكجي. 
النضال من أال الامهورية الللنطينية من  ي  طابعها الوطنين من النهر 

الى الب رن نيكون منصوًرا فقط عندما يتج جول بجوعجي الجى نضجال مجن أاجل 
دولة العمال واللال ين من النهر الى البج جر. نجيجكجون مجنجصجورا فجقجط عجنجدمجا 

 يرتبط مع النضال الثوري في المنطقة بأنرها.

ن ن على انتعداد للتو د في العمل )مع ال لاظ على  ريجة الجتجعجبجيجر والجنجقجد 
بشكل كامل( مع أي منظمة أو فرد الذي يدعم وا د أو أكثجر مجن الجمجطجالجب 

 التالية:

 * اطالق سراح كل االسرى السياسيين الفلسطينيين

 * اسقاط محاكمة الشبان في شفاعمرو

* اسقاط التطططرطيطر الطعطرقطي ونطدل الطمطنطا ل والطتطرطويطد الطقطسطر  لط حطيطا  
 الفلسطينية

 * اسقاط جميع القوانين الستين العنصرية التي نشرت بحسب مرك  عدالة

* العمل على تطبيق حق عودة جميع الالجئين الفلسطينيين الطى وططنطرطل 
 بشكل كامل 

* العمل على تشكيل شبكطة لطجطان دفطاعطيطة لطلطدفطاع عطن الطفطلطسطططيطنطيطيطن 
 والمراجرين ضد الرجومات العنصرية والغوغا  لينش

* العمل على تشكيل شبكة لجان للعمل الديموقراطي في األحيا  والطمطدن  
 وأماكن العمل والقرى ومؤسسات التعليل

 * العمل على تحقيق دولة ديموقراطية من النرر إلى البحر

 * العمل على تحقيق حكومة العمال والفالحين من النرر إلى البحر

 *العمل على تحقيق دولة عمال فلسطينية من النرر إلى البحر 

 * العمل على تحقيق االتحاد االشتراكي للشرق األوسط

 االممية الخامسة–* العمل على تحقيق األممية الشيوعية الجديدة 

 من نحن؟

الرابطة االشتراكية ا ممية الشيوعية هي منظمة أنشئد وفقا للتقالجيجد الجثجوريجة 
نالز ولينين وتروتنكي. ن ن فّعالون  في فلنطين الم تلة )دولجة  لمارك  وا 
إنرائيل( بهدف إنشا   زب العمال الثوري الذي من شأنه أن يجكجون بجمجثجابجة 
قيادة بديلة لاميع النضاالد المذكورة أعال ن ويقودهم إلى النصرن مجن أاجل 
التغيير. إذا كند تؤيد هذا البيان تأييدا كامال فانل تنتمي الجيجنجاا انضجم الجيجنجا 
وعندها نتكون قادر على ان تكون از ا من النضال الثوري والقيادة الجثجوريجة 
التي ت تاج اليها الاماهير في هذ  الدولة من أال ت قي  النجصجرا اعجتجادد 
منظمتنا منذ ننواد على االنلتا  على النقد البنا ن والذي يناعد فجي تجطجور 
تلكيرنا وأناليب عملنجا. إذا كجانجد لجديجل مجثجل هجذ  االنجتجقجاداد نجتجواجه الجيجل 
بمشاركتنان وكذلل االمر ن ن منتعدون لتلقي أي نصجيج جة أو اقجتجرا جاد أو 

عنوان بريدنا اإللكتروني متجا   -انئلة التي قد تكون مليدة لتنميتنا وتطويرنا 
 info@the-isleague.comلكم: 


