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)، ورفاقنا في المنظمة الشيوعية ISLرفيقات ورفاق الرابطة ا.شتراكية ا+ممية في أراضي فلسطين المحتلة (
المجاورة, نشطاء حركة التضامن ) نود أن نشد على أياديكم, سكان بلعين والقرى RCITالثورية العالمية (

فلسطينيين, إسرائيليين, وغير  –), والمناضلين ضد الجدار الفاصل وجميع النشطاء في النضال ISMالعالمية (
 تحياتنا الثورية! –محليين, رسالة تضامن ودعم كامل لنضالكن/م العادل والصادق حتى الفوز 

سر الضحايا. نخص بالذكر ابناء عائلة ابو رحمة, بسام وجواھر باLضافة إلى ذلك، نود تقديم تعازينا الحارة +
واشرف, الذين ضحوا بأعلى ما لديھم من اجل التصدي لنھب وسرقة ا+راضي والنضال ضد قمع واضطھاد 
الفلسطينيين من قبل حكومة ا+برتھايد الصھيونية. نحني رؤوسنا أمام الضحايا وأسرھم, أملين تضحيتھم لن تكن 

 عبثًا.

 جازات النضال في العشر سنوات الماضيةإن

بعد عشر سنوات من النضال ضد سرقة ونھب أراضي القرية عن طريق جدار الفصل العنصري، ليس ھناك 
أ. وھو تحرير جميع  –وقت أفضل لمراجعة اLنجازات ووضع خطة ورؤية لمواصلة النضال حتى النصر 

 طينية الُمحتلة من البحر إلى النھر, كالتالي:ا+راضي المسروقة من بلعين وجميع ا+راضي الفلس

لمدة عشر سنوات، أسبوعا بعد أسبوع، من دون توقف، وفي أي وقت ورغم احوال الطقس, خرجوا  .1
سكان بلعين والقرى المجاورة، إلى جانب نشطاء من المنظمات المذكورة أعcه والكثير غيرھم، 

. كل ھذه بالرغم من معارضة جيش ا.حتcل لcحتجاج في وسائل سلمية ضد جدار الفصل العنصري
 الصھيوني ومحاولته الوحشية والھمجية لقمع المظاھرات.

ھذا ا+مر في حد ذاته يعد إنجازا كبيرا، . سيما أنه في سائر انحاء فلسطين، الشعب الفلسطيني يجد صعوبة في 
وكانت في الشيخ جراح وغيرھا,  تنظيم نضال جماھيري شعبي، أي انتفاضة ثالثة. نضا.ت عدى, كالتي سبق

تcشت. ليس لدينا ادنى شك بأن الصراع الشجاع المستمر في بلعين سيكون بمثابة ا.لھام من شجاعة وتصميم, 
ليفتح الطريق لنضال الجماھيري ضروري في المستقبل, من اجل انھاء نظام ا+بارتھايد الصھيوني في كل 

 فلسطين.

دونم من أراضي  700الي بلعين على تغيير مسار الجدار واستعادة نحو في المسار القانوني, نجحوا أھ .2
 دونم من ا+راضي من زالوا تحت سيطرة ا+بارتھايد. 1,000القرية المسروقة. مع ذلك، حوالي 

النضال ساھم بشكل كبير للجھود في عزل إسرائيل في الساحة الدولية. توثيق المظاھرات في القرية  .3
توحاة من النضال وعرضھم في كل منصة ممكنة, أدت الى بلبلة دولة إسرائيل وإنتاج ا+فcم المس

وفضح حقيقة كونھا نظام أبارتھايد وحشي. ھذه وغيرھا, أظھرت بشكل واضح أساطير النظام 
الصھيوني من بينھا شرعنه قمع الشعب الفلسطيني وسرقة ا+راضي بحجة الدفاع عن أمن 

 اLسرائيليين.

اقعي عن قوة النضال السلمي, ولكنه أيضا أوضح القيود لكھذا نضال. على مر النضال عبر بشكل و .4
سنوات، حركة التحرير الوطني الفلسطيني تلقت انتقادات في الساحة الدولية .ختيارھا الكفاح المسلح, 

. وقيل بأن الكفاح المسلح أودى بحياة الكثير من الضحايا من جھة, وأدى إلى انجازات ضئيلة جًدا التي 
 تساوي و. تضاھي عدد القتلى والجرحى من جھة اخرى.

النضال السلمي، جادل النقاد، يستمد اLلھام من نضا.ت سابقة تحت قيادة غاندي أو مارتن لوثر كينغ أو نيلسون 
ح مانديc، وراھنو بأن النضال السلمي يجدي انجازات بعيدة المدة كثيرة. نقاد اخرين يحملون النضال السلمي مفتا

 انھيار نظام ا+برتھايد وتبديله بنظام ديمقراطي حريص على ميثاق حقوق اLنسان.

عشر سنوات طويلة من النضال السلمي (باستثناء رمي الحجارة من قبل شباب وشابات القرية, ورمي الحجارة 
 –ة) من قبل محرضين عمcء الذين ُزرعوا عمًدا لتوفير حجج للجيش لتفريق ا.حتجاجات بعنف وبسرع

أوضحوا لنا أن التوقعات والوعود من النضال السلمي كانوا بدون رصيد ومبالغ بھم. مثل الكفاح المسلح, ألكفاح 
 السلمي اودى بحياة الكثير من الضحايا, وإنجازاته اما حكومة ا+بارتھايد كان جزئية للغاية.

. عنف, ويرى بكل  -مام عدو . يفھم لغة الوالسبب الرئيسي لذلك ھو بأن النضال السلمي في الوقت الحالي يتم ا
كعمل من أعمال ”, حرية التعبير عن الرأي“نضال في وجه القمع, ومن بينھا النضال الذي يقوم على أساس 

اLرھاب التي . تختلف عن الصواريخ أو عمليات الطعن الوحدوية في الباصات. للدليل على ذلك, حكومة 



لسلطة الفلسطينية أبو مازن في ا.مم المتحدة كإرھاب دوبلوماسي, وفي ا+باتھايد ترى بخطوات رئيس ا
” أنصار اLرھاب“تعتبرھن  –تصريحات اعضاء البرلمان العرب في الكنيسيت, المدافعة عن حقوق الفلسطينين 

 ”.إرھابيون“او حتى 

 النكبة مستمرة –بين نضال سلمي ونضال مسلح 

في إنجازات النضال السلمي على المستوى العالمي, أ. انه ھنا في في حين أنه من غير الممكن ا.ستخفاف 
فلسطين . يمكن تجاھل عدد من الحقائق البسيطة التي تعزز رأي مؤيدي الكفاح المسلح: النضال السلمي لم يؤدي 

ض إلى انسحاب إسرائيل من سيناء، أو من لبنان, أو من قطاع غزة, وبالطبع لم يستطع النضال السلمي في فر
 اعتراف إسرائيل في وجود الشعب الفلسطيني صاحب الحق بتقرير مصيره.

ومن ناحية أخرى، جميع إنجازات النضال المسلح استبدلت في زيادة القمع وفي تسريع ا.ستيcء على أراضي 
سبيل المثال: معاھدة السcم مع مصر وانسحاب إسرائيل من سيناء سمحوا Lسرائيل  الشعب الفلسطيني. على

مناخ دبلوماسي وعسكري لcستمرار في احتcل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتھويد المنطقة بالمستوطنين 
ومة الفلسطينية المسلحين. باLضافة إلى ذلك, ھذه المناخ الدبلوماسي والعسكري سمح Lسرائيل الھجوم على المقا

;cفي لبنان, وبا+خص في مجزرة صبرا وشتي 

مثال ثاني لنتائج معكوسة Lنجازات النضال المسلح ھي إنسحاب إسرائيل من لبنان, التي سرعان ما استبدلت في 
ار قمع إسرائيل لcنتفاضة الفلسطينية الثانية وغزو جديد على مناطق محررة في الضفة الغربية, مما أدى الى انھي

شبه كامل للسلطة الفلسطينية (ا.مر الذي حث السلطة الفلسطينية لمشاركة إسرائيل في قمع كل مقاومة فلسطينية 
 في الضفة الغربية وقطاع غزة)؛

مستوطن, سمحت Lسرائيل Lسكان الضفة  8،000مثال اخر ھو انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإخcء 
قصف سكان غزة من الجو بسcح غير تقليدي، وفرض حصار على البر الغربية بقرابة العشرين الف مستوطن، 

والجو والبحر من أجل تجويع أھالي عزة وتجنب أي رغبة أو قدرة من جانبھم لمقاومة فعالة في وجه ا.حتcل 
 الصھيوني.

مة ھذا الشعب الذي يملك الرغبة والقدرة للمقاو –ليس ھناك مفر من ا.عتراف لعظمة الشعل الفلسطيني 
ومواصلة النضال من اجل الحق في العيش في المساواة والرفاه ا.جتماعي وا+من على أرض فلسطين. ھذا 
الشعب الجبار يحارب ويقاوم من اجل ممارسة حقه في تقرير المصير في جميع أنحاء فلسطين، منذ الثcثينيات 

فصل من فصول الفخر والكبرياء في وحتى الوقت الحاضر. كل ھذه المقاومة والنضال تشكل  20من القرن ال
التاريخ البشري, و. شك بان مليارات من الشعوب المضطھدة في أنحاء العالم تتلقي الوحي والعزة من 
الفلسطينيين. ھي الفصل من الكبرياء التاريخ البشري ومليارات مستوحاة من أبناء وبنات الشعوب المضطھدة في 

 جميع أنحاء العالم.

ر وحده تتحرر ا+رض. الوقت يداھمنا وفي كل يوم يمضي يقترب الشعب الفلسطيني من مصير ولكن ليس بالفخ
قاسي, مثل شعوب أصليين آخرين, لم يستطيعون البقاء في ظل الكولونيالية ا+وروبية, الذي تضم الحركة 

ا+بارتھايد في جنوب الصھيونية, مثل الھنود الحمر وسكان أستراليا ا+صليين. المقارنة بين الصھيونية ودولة 
 أفريقيا قد يكون صحيحا من الناحية ا+خcقية، ولكن في واقع ا.مر المقارنة مضللة.

في حين كان الغرض من نظام ا+بارتھايد في جنوب أفريقيا استخدام المواطنين باعتبارھم قوى عاملة رخيصة 
ل القارة ا+فريقية، فإن الغرض من النظام لفتح اقتصاد الدولة على مستوى تطور لم يكون معروفًا حينھا في ك

العنصري الصھيوني ھو لتنقية المنطقة الواقعة بين البحر والنھر من العرب. ويتم ذلك سواء بالوسائل العسكرية، 
، وفي الوسائل ا.قتصادية مثل شراء العقارات وا+راضي من خcل 1967و  1947-1948كما حدث في 

 أخرى من ا.حتيال.شركات وھمية وأنواع مختلفة 

 الطريقة الوحيدة للتسبب بانھيار ا1بارتھايد الصھيوني وتحرير كل فلسطين! –نضال اشتراكي ثوري 

أو. وقبل كل شيء، نحن نكرر ونؤكد لكي يكون واضحا بما . يدع أي شك في أن كل من تكتيكات النضال 
المظلومين. وفي السياق ادناه, اھالي قرية بلعين الصحيحة، لطالما ا.ختيار لطريقة النضال بأيدي المقموعين و

والقرى المجاورة ھم لوحدھم يختاروا سبل النضال, فا.ختيار بالطبع ليس بأيدي اي عامل خارجي آخر. ھذا 
ا.مر واضح تماما للرفاق والرفيقات في إسرائيل وفي فلسطين, اعضاء الرابطة اLشتراكية ا.ممية في فلسطين 

 ر الشيوعي الثوري العالمي.المحتلة والتيا

سنقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في النضال من أجل تحرير أرضه وا.ستقcل الوطني في أي وسيلة يختار. 
مع ذلك، من الممكن ان نسبب اضراًرا في حالة عدم مشاركة حلفائنا من موقفنا فيما يتعلق بالخبرة التاريخية 



لمية, التي لطالما عملت وناضلت من اجل تحرير كل الشعوب من كل انواع والكبيرة لحركة العمال الثوريين العا
 القمع الموجودة في عالمنا.

عليه فنحن نقول بشكل واضح, انه لطالما الكيان الصھيوني والدولة اLسرائيلية قائمة, لن تنتھي سرقة ا+راضي 
 +صليين, وغير اليھود ا+خرين.من ضمن المحاو.ت غير المنتھية في تطھير فلسطين من سكانھا العرب ا

تجاربنا التاريخية تؤكد انا حل القضية الفلسطينية يكمن فقط من خcل ثورة تسبب بإنھيار نظام ا+بارتھايد 
بكل  –الصھيوني وتبديله في نظام ديموقراطي متعدد القومية يشمل جميع السكان العرب, اليھود والمھجرين 

 فلسطين, من البحر للنھر.

نا، السبب في انحساب قيادة حركة التحرير الفلسطينية من النضال لھذا ا.تجاه (حاليًا), ھو ليس بھدف في رأي
تكتيكي او استراتيجي, انما طبقي فقط. العcقات التجارية وا.قتصادية لقيادة حركة التحرير مع رؤوس ا.موال 

ة, تمنعھا و. تسمح لھا للنضال. لھذا, قيادة في العالم العربي وفي اوروبا وامريكا, وحتى رؤوس اموال صھيوني
حركة التحرير تعمل فقط في خانة ضيقة فيھا تستطيع السيطرة على جزء ضئيل, من خcله تتنازل عن اكثر من 

% من ا.راضي الفلسطينية وحتى عن حق العودة. اكثر من ذلك، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة, قيادة 80
نية وضعت نفسھا كأداة بأيدي نظام ا+بارتھايد لقمع ابناء وبنات الشعب الفلسطيني بنفسھا, حركة التحرير الفلسطي

 بھدف منعھم/ن من ا.ستمرار في النضال.

لذلك فنحن رفيقات ورفاق الرابطة ا.ممية ا.شتراكية نرى بطبقة العمال الوحيدة القادرة على تحقيق ا.نتصار, 
مصالح الضيقة. وحدھا طبقة العمال قادرة على عقد تحالف حقيقي مع الفcحين، +ن العمال بعيدين وبريئين من ال

مع أصحاب ا+عمال الصغيرة والشباب والطcب والجماعات المضطھدة ا+خرى مثل النساء والمثليين 
كة في والمثليات. وحدھا طبقة اعمال قادرة على انتخاب اشتراكيين ثورين في مقدمة الجماھير الفلسطينية، للمشار

 حزب عمال ثوري عالمي، يستطيع الدمج ما بين النضال السلمي والنضال المسلح.

من إيران الى المغرب (با+خص العمال  –فقط طبقة العمال يستطيع بناء تحالف مع جميع المظلومين في المنطقة 
قل عنفًا من النظام المصريين, الذين اثبتوا حقيقةً قوتھم وقدرتھم في النضال بوجه نظام قمع عنيف, ليس ا

 الصھيوني) القادرة على حسم المعركة اما القوة العسكرية اLسرائيلية.

عند انھيار النظام الصھيوني ستقوم حتًما دولة عمال متعددة القومية من البحر إلى النھر. في كھذه دولة, يعيش 
ي حياة توفر لھم العدالة والحرية. حياة العرب، واليھود، المھجرين والcجئين الفلسطينيين العائدين إلى وطنھم، ف

كھذه ممكنة فقط في مجتمع اشتراكي. ھذه الدولة ستأخذ حصة كبيري من بناء فدرالية اشتراكية في الشريط 
 ا+وسط وتساھم لبناء مجتمع اشتراكي عالمي.

 إذا كنت شريًكا في رؤيتنا، أنت لست وحدك! انضم إلينا!

 من أجل تحرير كل أراضي بلعين!

 شعبية وديمقراطية بقيادة طبقة العمال! ن أجل انتفاضة ثالثة م

 من اجل حق العودة لجميع الDجئين الفلسطينيين إلى وطنھم!

 من أجل إطDق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين!

 من أجل فلسطين حمراء وحرة!

 من أجل فدرالية اشتراكية في الشرق اKوسط!

 في فلسطين! نحو بناء حزب عمال ثوري

 نحو بناء حركة اممية خامسة!

 


