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البرلمان  –مارس سوف يذھبون مواطنو دولة اسرائيل لصناديق ا�قتراع �نتخاب أعضاء الكنيسيت  17. في 1
ا�سرائيلي. نحن نرى في البرلمان ا�سرائيلي مؤسسة مناھضة للديمقراطية في دولة ا�برتھايد الصھيونية. 

كان يتوجب علينا اتخاذ موقف مقاطعة ھذه  التصويت لھذه المؤسسة لن تغيير أبًدا ھذا الواقع. في ظروف مثالية
يھود, عرب, �جئين فلسطينيين وعمال  –ا�نتخابات, لھدف إنشاء جمعية تأسيسية لجميع سكان فلسطين 

 مھاجرين (من النھر إلى البحر). لVسف، الوضع مختلف اUن.

ي ظل حكومة نتنياھو اليمينية، أدى . وتيرة التطورات السريعة في ا\ونة اUخيرة في المناخ السياسي والعام، ف2
إلى توحيد اUحزاب العربية في إسرائيل في قائمة واحدة مشتركة. نحن نؤيد بشدة ھذه الخطوة، ولكن في الوقت 
نفسه، ليست لدينا أية أوھام من القائمة المشتركة. في النھاية، الحديث ھو على شراكة تقنية بھدف تمكين ممثلي 

 رائيل لعبور نسبة الحسم. كل حزب يحافظ على استقbل كامل ضمن القائمة المشتركة.المجتمع العربي في إس

من بين التطورات في المناخ السياسي: رفع نسبة الحسم من أجل تطھير البرلمان اeسرائيلي من ممثلي جمھور 
، افشال مظاھرات فلسطينيين, تعدد القوانين العنصرية, زيادة في العنف في الشوارع وجرائم القتل ضد العرب

اليسار، طرد الفلسطينيين واليھود ذوي الرؤية والوعي التقدميين من العمل, وحشية الشرطة العنصرية والقاتلة، 
 فلسطينيين. 2,300وبالطبع مجزرة يوليو وأغسطس في غزة التي أودت بحياة أكثر من 

للمواطنين اeسرائيليين والفلسطينيين, ھي خطوة . الشراكة التاريخية بين القيادة اليسارية, القومجية واeسbمية 3
ومن بين ا�مور, بسبب ضعف اليسار امام التصاعد الصھيوني الفاشي بشكل خاص  في غاية الضرورة, 

لليسار اeسرائيلي وتذيله وراء الطبقى ” ا�صbحي“وتصاعد الحركة الصھيونية بشكل عام, وايًضا الميول 
ه وراء القيادة البيروقراطية للھستدروت, وتردد ھذا اليسار خbل عملية توحيد الوسطى (اليھود منھم), وتذيل

ا�حزاب العربية. كل ھذه تشكل عقبات في الطريق لbشتراكية. على الرفاق والثوار ا�شتراكيين المحاربة 
 �ستبدال القيادة التي تمثل الطبقى الوسطى بقيادة ثورية ذو وعي طبقي.

عل ھذه القيادة، على الثوار والرفاق الضغط على القائمة المشتركة, أو� وقبل كل شيء، . من أجل فضح قلة ف4
 عدم التفرق في اليوم التالي لbنتخابات.

ثانيا، لفضح برلمان ا�برتھايد الصھيوني وطبيعته المعادية للديمقراطية بد�ً من ان تكون له ورقة التوت، على 
 –فيما يتعلق في النضال الفلسطيني من أجل التحرر الوطني والقومي  القائمة المشتركة اتخاذ موقف واضح

خاصة بموضوع ممارسة حق العودة وإنھاء دعم خطة التقسيم ا�مبريالية لصالح رؤية دولة واحدة ديمقراطية 
 لكل مواطنيھا.

لمساواة والحرية في ثالثا، نمنح اUمل للشباب ولمجمل من ھم على استعداد للنضال والتضحية من أجل العدالة وا
بديل لbحتجاجات الرمزية والسلمية وبديل لbرھاب الفردي. على ھذا البديل ان ينعكس في العمل  –فلسطين 

الجماھيري في الشوارع, في القرى والحارات, وسيتم تحديد خطة العمل وطرق النضال في اجتماعات لجان 
 شعبية ولجان تخطيط ديمقراطية للدفاع عن النفس.

أنه يتوجب مساعدة جميع المجموعات المضطھدة في إسرائيل (النساء والشباب واUقليات العرقية والدينية،  كما
)، وخاصة عشرات ا\�ف من العمال المھاجرين الذين يعانون أيضا بطريقة وحشية من LGBT والمثليين

العنصرية الصھيونية، وكذلك الوصول إلى أي شخص ينتمي إلى المجموعات المضطھدة بين الجمھور اليھودي، 
 منھا اليھود من أصل عربي, ا�فارقة, الروس والمتدينين.

قيادة حزب عمال ثوري مع وعي تقدمي, يمكنه إنجاز المھام الوطنية . فقط اتحاد العمال والمظلومين، ب5
الديمقراطية التي تم التخلي عنھا وخيانتھا من قبل رؤوس اUموال، وفتح الطريق إلى ا�شتراكية. بناء مثل ھذا 

 خامسة!الحزب ضروري سواء على المستوى الوطني وسواء على المستوى العالمي. انضموا إلينا لبناء اUممية ال

 � لقوانين التطھير العرقي!

 ھلموا �جتماعات شعبية لمناقشة فعاليات مستقبلية!

 نظموا لجان ديمقراطية للدفاع عن الشعب ضد الھجمات الفاشية!

 أفرجوا عن جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين!



 مًعا �نتصار ا�نتفاضة الثالثة!

 نحو ممارسة حق العودة!

 يع مواطنيھا في فلسطين من النھر إلى البحر!نحو دولة عمال لجم

 نحو ا�تحاد ا�شتراكي ا�كبر في الشرق ا�وسط!

 نحو حزب عمال ثوري!

 نحو بناء ا�ممية الخامسة!

 


