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  !למען שיבת כל הפליטים הפלסטינים לאדמותיהם ובתיהם

  ! מהפכה סוציאליסטית–הפתרון היחיד 
במשך לקחו על עצמם , ואחרים אלבלד' אבנאא, קבוצת זוכרות

ארגון פעולות המחאה  ,דבר גדול הראוי להערכה לעשות שנים
השוד והגירוש ,  הנישולאת: הנצחת הקורבנות של הנכבהו

זאת במיוחד כאשר . אשר הביאו להקמתה של מדינת ישראל
 בניסיון למחוק ,מדינת ישראל אוסרת לציין את הנכבה כיום

  . 1948לחלוטין מהתודעה את הגרוש של 

אנו מבקרים ומגנים גינוי חריף את האיסור , יחד עם זאת
. םשהטילו המארגנים על הנפת סיסמאות וסמלים מפלגתיי

אנו טוענים כי מאבק למימוש זכותו הדמוקרטית של העם 
הפלסטיני להגדרה עצמית אינו יכול להרשות לעצמו להתעלם 
מזכותם הדמוקרטית של ההמונים הפלסטינים להניף את 

בשדה . דגליהם ולקרוא את סיסמאותיהם כראות עיניהם
, אשר אין הוא אלא שיקוף של מאבק מעמדי, המאבק הפוליטי

תמיכה בחזק , בפועל משמעותה ,קיטת עמדה ניטראליתהרי שנ
  .מול החלש

 החלו עוד לפני , כידוע,השוד וההרס של היישובים הפלסטינים
לא ניתן היה להקים את  . וממשיכים גם כיום1948-1947

אין גם כל אפשרות  .מדינת ישראל מבלי לבצע את הנכבה
לשוב פליטים אותם היא גרשה תאפשר לשמדינת ישראל 

שכן אם יחזרו הפליטים הפלסטינים הם יהפכו , מולדתםל
כל הסכם שגוף כלשהוא כגון  . למיעוט- והיהודים לרוב בארצם

הרשות הפלסטינית יעשה עם ישראל ובו הוא יוותר על זכות 
השיבה של הפליטים תהיה בגידה בעם הפלסטיני ובזכות 
ההגדרה העצמית שלו בכל ארצו והסכם כזה לא יחזיק מעמד 

  . ום התנגדות המוני העם הפלסטיני ובמיוחד הפליטיםמש

 לאפשר הקמתה של מיני מדינה ,לכאורה, ישראל מוכנה
. 67-על חלק מהשטחים שכבשה ב, פלסטינית מפורזת מנשק

על מדיניות החוץ שלה תקבע אשר  ,בנטוסטןמדינת מדובר ב
לעג לזכות ההגדרה אין זה אלא . ידי הממשלות הציוניות

  .עם הפלסטיניהעצמית של ה

של  החבר, מדינה אימפריאליסטית מדכאת היא ישראלמדינת 
 מהווה היא ,על כן. מתיישבים שגזלו את כל הארץ-חליםנמת

 ואף מסכנת את חיי  החיים בהמוות ליהודים-דתמלכו
 היהודים אין עוד מקום בעולם בו. היהודים בעולם באשר הם

שום היותם מכמו היהודים בישראל וזאת תמיד חיים בפחד מ
ממשיכים לתמוך במעשי הפשע הם על כן . כובשים ומנשלים

 על מנת לשמר את המדינה ,כנגד הפלסטינים והערבים בכלל
 היתר-זכויותהאימפריאליסטית בה הם רואים את המגן על 

נה ישירות כל יהודי החי בארץ נה:  בגלויאנו אומרים. שלהם
  .לסטיני העם הפאדמותיו של גזלמכתוצאה מפריבילגיות 

אנו מציינים את הנכבה השנה בתקופה בה בכל האזור 
אך , מתפתחת תנועה מהפכנית כנגד השלטונות העריצים

להצטרף לתמוך ובמקום , תושביה היהודים של המדינהמרבית 
פחד ממנו חדים פו,  של ההמונים לשינויים מהפכנייםלמאבק
בם בקרכי אין  -את אשר אנו טוענים בכך הם מוכיחים . גדול

אלא אינדיבידואלים , המוניים-םימנגנוני שינוי מהפכני
  .אמיצים בלבד

אנו מבינים שבין אלו שנאבקים נגד המדיניות הגזענית של 
  התומכים בשיבתהמדינה הציונית נמצאים גם ציונים

אך הדרך לגיהינום רצופה . ארצם הפלסטינים לפליטיםה
ללא מאבק נגד המדינה הציונית  שאנו טוענים. כוונות טובות

הפלסטינים יכולים להשיג ניצחונות קטנים במאבקים , עצמה
אך הם לעולם לא יהיו חופשיים מהדיכוי , כאלה ואחרים

אנחנו קוראים לציונים התומכים במאבק ליישם את . הציוני
, לשקול מחדש את עמדותיהם, התנגדותם לגזענות באופן עקבי
הבטיח רוב יהודי בתוך גבולותיה ולהבין שמדינה שמבקשת ל

  .היא גזענית מטבעה

אנו מזהירים גם מפני כוונותיהם הטובות של אלה השוללים 
 ")ציונים- פוסט"אותם נהוג לכנות  (את הציונות כאידיאולוגיה

פתרונות לבעיית הפליטים הפלסטינים במסגרת אך מציעים 
דהיינו מדינה , קפיטליסטית אחת" דמוקרטית"מדינה 

 של להתממשותםבין אם נקבל כי קיים סיכוי . ניתבורג
שלא תהיה אלא , הרי שבמדינה זו, פתרונות מסוג זה או לא
נים הפלסטייחיו רובם המוחץ של , דיקטטורה של בעלי הון

, תחת דיכוי באופן דומה להמונים השחורים בדרום אפריקה
  .לאחר נפילת האפרטהיידאף 

סטית היא ארגון הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונאלי
אנו מאמינים שהדרך היחידה לשחרור . קומוניסטי מהפכני

העם הפלסטיני היא מאבק של העובדים והמדוכאים נגד כל 
מאבק , הדיקטטורות הקפיטליסטיות השולטות באזורנו

שיוביל למהפכות סוציאליסטיות אשר יעלו את מעמד 
 יש למעמד הפועלים הערבי, מנקודת מבט זו. העובדים לשלטון

ובתוניסיה שם , כפי שראינו במצרים. מרכזימוביל ותפקיד 
בעוד שבמדינות בהן מעמד הפועלים , הופלו הדיקטאטורים

חלש כבלוב וסוריה העריצים ממשיכים להחזיק מעמד ולטבוח 
  . בהמונים כדי להחזיק בשלטון

אנו מבינים שההמונים הפלסטינים לבדם ,  כל הצער והכאבםע
 אולם. כדי לנצח את המדינה הציוניתאינם חזקים דיים מ

המאבקים ההרואיים שלהם היוו במשך שנים השראה להמוני 
במאבק ככוח מוביל והם יאפשרו להם להשתלב , האזור

 הניצחון יביא ,במידה ומעמד הפועלים ינצח. המהפכני הנוכחי
 להקמת מדינת ,במסגרת המהפכה הסוציאליסטית באזור

יהודים בה יהיה גם מקום ל, רדןפועלים פלסטינית מהים עד הי
 ניצחון כזה גם עשוי . ללא אפליהבארץ זוהמבקשים לחיות 

לשכנע יהודים רבים יותר כי האינטרס שלהם נמצא בהשלכת 
   .מלכודת המוות הציונית והצטרפות למאבק ההמוני האזורי

ם אם ג. שלומהפכנית מלשם כך זקוק מעמד הפועלים להנהגה 
י אלינו /הצטרף,  במנהיגות כזאתה את הצורך/ה מבין/את

  ! י לנו לבנות אותה/ועזור

לעצור את הנישול המתמשך של הפלסטינים אזרחי ותושבי 
  !ישראל

למען זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לארצם 
  !ובתיהם

  !למען מאבק רחב נגד הגזענות

למען מדינת פועלים פלסטינית מהים עד הירדן כחלק 
 !ל המזרח התיכוןמפדרציה סוציאליסטית ש

WWW.THE‐ISLEAGUE.COM  INFO@THE‐ISLEAGUE.COM    2011 מאי 10


