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 النكبة متواصلة

بدأت الحركة الصهيونية حملتها جيدة التخطيط   7491بالفعل في عام 

من التطهير العرقي في فلسطين. هطد  هط ا الطحطمطلطة  الطتطي   طلط  

  كان تحويل األقلطيطة 7491ال اكرة الجماعية للفلسطينيين كالنكبة عام 

اليهو ية في فلسطين إلى أغلبية. في ذلك الوق   يعتقد الكثيرون  بطمطا 

في ذلك فصائل أكثر تطرفا من اليسار السياسي  أن  عم حق الطيطهطو  

في تقرير المصير في فلسطين  بناء على ه ا األغلبية  فإنط  سطيط ط  

حدا لسفك الدماء بين اليهو  األوروبيين والفلسطينيين العرب  وكط لطك 

الضطها  اليهو  في أوروبا ال ي بلغ ذروتها  الل الحرب الطعطالطمطيطة 

 الثانية.

وقطد أبططبط  الطتططاريطء أن هط الء الطنططاخ كططانطوا عطلطى  طططط . ال ططهطيططة 

على العكس من ذلطك   -االستعمارية الصهيونية ليس فق  أنها لم تهدأ 

اشتدت. اليوم  نحن نواج  حملة أ طر  مطن الطتطططهطيطر الطعطرقطي مط  

الهد   كما كان من قبل  لجعل أغلبية يهو ية حاسطمطة  وهط ا الطمطرة 

في النقب  على حساب البدو األصليين. ه ا المرة كما كطان مطن قطبطل 

 نعتبرها جريمة ضد اإلنسانية التي لن تغتفر.

 مسألة القيادة

ايطة قطيطا ة يطمطكطنطهطا قطيطا ة هط ا   –المس لة الحاسمة والمهمة اآلن هطي 

الن ال الى النصر؟ نحن ن من االغلبية السطاحطقطة لطلطمطتطعطاونطيطن مطن 

ر هم اناٌخ   ونساٌء اصحاب ضطمطيطر ڤ راپ التحالف المعارضين لخطة 

حي يتعارض ب دة م  الطب  العنصري للدولة وللمجتم  اإلسرائطيطلطي 

 ويتطلعون للعيش في مجتم  ُمنصفة تحترم كل مواطنيها.

ولكن كيف لنا ان نقو  ه ا المعركة والمزيد من المعارك بالمستقبل .. 

عندما تكون ج ورة الفكر االيطديطولطوجطي تطقطف الطمطوافطقطة عطلطى حطل 

شرح العالقة بين ال يئين: في عصرنا الكثيطرون “?!   ولتين ل عبين” 

)حتى في صفو  الصهاينة( ال يخ ون القول علناً ان اسطرائطيطل هطي 

من البحر إلى الطنطهطر.  صطائط   - ول  المستوطنين و ولة ابارتهايد 

ه ا الجزء من المجتم  األسرائيلي يطعطططي الطدولطة الطيطهطو يطة الطقطيطام 

هط ا  - 7491بالتطهير العرقي. ه ا السياسة ما بدت بطاحطتطالل سطنط  

كطجطزء مطن  طططة ا ا والطتطي  7491السياسة بدت باالحتالل سطنط  

تُعر  بالنكبة بم قاموا بمواصلة مصا رة االراض بالمعروفون بطاسطم 

والمستوطنات في ال فة الغربية وقطاع غزة والطمط طاريط   91عرب 

العنصرية في اقامة احياء مخصصة لليهو  فق  بالبلطدات الطمط طتطركطة 

 عكا والء..(  –الرمل   –اللد  –)القدخ 

كططيططف لططنططا اغططالي اعططيططنططنططا فططي وجطط  واقطط  هطط ا والططقططول ان ا ططالء 

المستوطنات في ال فة في إطار اتفاقية سالم على ايطد رئطاسطة فطاقطدة 

لل رعية   بين فتح وحكومة اليمين العنصرية   يحل او يحسن ب طيء 

الوض  العام لل عب الفلسطيني المظلوم؟؟ طالما  ول  اسرائيل قطائطمطة 

ككيان يسيطر علي  أقلية عرقية   االستيطان والتهويد لن يتوقف حتطى 

للحظة واحدة! قيا ة التي ال تقوم ب بداء موق  واضح لداعطمطيطهطا يطجطب 

عليها اعطاء المنصة لقيا ة  بطوريطة   اذا ار نطا حطل م طكطلط  الطظطلطم 

 الوطني لل عب الفلسطيني ب يدي  ول  اسرائيل واإلمبريالية الغربية.

كيف لنا اذا بناء البديل الثورة ه ا؟ اجابتنا هي بان فق  الطبقة العاملطة 

بالمنطقة بالتحالف م  الفالحين م  اليهطو  الطمطنطاق طيطن لطلطعطنطصطريطة 

نستطي  بناء قيا ة كه ا. قيا ة ه ا ُمركبة من عمال عازمين وواعييطن 

على مقام الطبقة العاملة في حزب بوري. من ش نهم اقامة فرع محلي 

لحزب بوري عالمي. على ه ا الصعيد بطمطكطنطنطا قطيطا ة ن طال وقطو  

ال ي ليس فق  سو  يمن  مقاطعات وظلم جطديطد   اال أي طا وسطيطلطة 

لكسر التغيير االجتماعي الثوري في المنطقة. اصطدقطاء وصطديطقطات   

ه ا الن ال سو  ي  ي الى وال ة  ولة عطمطال ُمطتطعطد ة الطجطنطسطيطات 

بدعم من الفالحين من النهر لطلطبطحطر أو االسطتطمطرار فطي امطتطصطا  

 النكسات حتى النهاية .. التي ال احد منا يريد حتى تخيُلها!

يهو  وفلسطينيطون א(  ” לס نحن  أع اء الرابطة االشتراكية االممية )

  نعمل مًعا على أمل بناء اططار سطيطاسطي   حطزبطي    يطمطقطراططي   

لمصلحة العمال الثوار في البال . نحن نمثل الطفطرع الطمطحطلطي لطلطتطيطار 

اذا كطنط  ي مطوفطق لطة عطلطى  (. RCITي )ال يوعي الثوري الطعطالطمط

مواقفنا .. مكانك معنا. ان طم ي الطيطنطا بطبطنطاء الطحطزب الطثطوري لطكطل 

 فلسطين! 

نحن على استعدا  للتعاون م  كل انسان او منظمة ال ي يطعطمطل عطلطى 

 مصلحة واحدة او اكثر من المتطلبات اآلتية:

 ال لنزع ملكيه البدو من النقب!

 األعتراف الفوري بكل القرى ومساكن البدو في النقب.

نضال شعبي ضد التطهير العرقي ، هدد  الدبديدوه وددهدوادد االرا  

 الفلسطينية.

 حق العودة الكامل لكل الفلسطينيين المهجران.

قانون العنصراة الدتدأ علعدلدند  عدلدأ ادد مدركدز  06الغاء كل من الـ 

 عدالة.

ددن  اقامة شبكه لجان عمل وحمااة فلدسدطديدنديديدن فدي االحديداء والدمل

 والقرى اماكن العمل والتعليم العالي.

 من عجل دوله دامقراطية من البحر للنهر. 

مال وفالحين متعددة الجنسياه من النهر للبحر.  من عجل دولة عل

 من عجل فيدرالية اشتراكية للشرق األوسط. 

 االممية الخامسة. -من عجل حزب ثوري عالمي جداد 

 ثورة اشتراكية! -النكبة لم تتوقف يوما! الحل الوحيد 


