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ون 32 ان  9:30ول على الساعه الاك

 

 

طرح لت" مميالمن التضامن الى النضال ا -جبهه فلسطين "واسمها بالكامل  2014في كانون الثاني ( إيطاليا)تأسست جبهه فلسطين بروما 

نساني التي تهدف إلى التخفيف السطحي من معاناة الفلسطينين الا/جتماعيالستقبلي وتسعى لتعرية ما يسمى بتيارات التضامن ابرنامجها الم

ستعمار والقمع المسلط على الطبقات المستغلة ونتائجها المتمثلة في  الحروب، المبريالبة، االوهي  اال دون التطرق السبابها الحقيقية ا

 .عيةالمجاعة والهجرات الجما

 

 : لقد قامت جبهة فلسطين على الركائز التالية والتي تضمنتها ورقتها التأسيسية
 .ستغالل الراسماليالمبرياليه ونظام االالدعم الطبقي للمقاومة الفلسطينية باعتبارها احدى طالئع النضال ضد ا -

الكولونياليه الجديدة لقوى حلف الشمال مناهضة الراسمالية، االمبرياليه، الفاشيه والصهيونيه والمقصود بها مواجهة  -
 .األطلسي في الشرق األوسط، إفريقيا، اسيا، أوروبا الشرقية وأميريكا الالتينيه

ليس  ، بالتالي،واعتبارها األوروبيةلبرجوازيه اليهودية ا لتمددوالتي نشات كضرورة  لعالميةضد الصهيونيه االنضال -
 .في استراتجية التحكم للراسمالية العالمية محوريا/ أساسيا اورد لتلعب كظاهرة معولمةمشكلة محليه بل 

النضال ضد الصهيونيه االيطالية ونقصد بذلك جميع اإلتفاقيات اإلقتصادية، العسكرية، الصناعية، األكاديمية والمبادالت  -
المزودين والزبناء في مجاالت  التجارية بين مختلف الحكومات االيطالية والكيان الصهيوني حيث ان إيطاليا تعتبر من اكبر

 .التسليح والتكنولوجيا المتطورة
 .حق العودة لالجئين الفلسطينيين والذي نعتبره حقا غير قابل للتاويل والتفريط -

 تحرير جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين -
 

ة عميقة ولتحديث التحليل إن التطور الحاصل في المشهد السياسي في فلسطين والشرق األوسط يفرض الحاجة لدراس
إضافة إلى فهم مدى صحة وعمق الخالفات، الحقيقية أو المصطنعة، الحاصلة ما بين االدارة االمريكية والكيان . السياسي

الصهيوني بعد االتفاق النووي مع ايران، وإدراك حجم ونوعية العالقات، الوتيقة او بشكل مضطرد، بين الكيان الصهيوني 
كما يجب .  من جهة اخرى( مملكات الخليج وتركيا)االسالمية المسماة متشددة اومع بعض الحكومات  وبعض التنظيمات

متابعة وفهم واقع التطبيع الحاصل في المناطق المحتلة في الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية والقبول ولو بشكل 

ائها على سياسات االبارتهيد وعلى مصالح الصهيونية ضمني بتحويل فلسطين إلى كانتونات خاضعة للمحتل تعتمد في بق
 .واالمبريالية العالمية

 
الركض وراء إتفاق مع الكيان /وتبدو مواقف حركة حماس في هذا االطار في غاية الغموض إذ تتراوح ما بين البحث

جئا داخل كل المجتمع الصهيوني والسعي الحثيث لالنقضاض على االنتفاضة الشبابية الجديدة والتي اتخدت شكال مفا
مواقف عدائية اتجاه اليسار الفلسطيني لتنزلق عملية تحرير فلسطين عن حماس وفي جميع األحوال اتخدت . الفلسطيني

ومن الواضح بان تطورا من هذا القبيل سيرفع مستوى القمع ضد الشعب وضد .  اهداف شعبها السياسية  وتاجيلها لزمن بعيد
بح بالتالي دعم القوى اليسارية الفلسطينية المنظمة وعلى راسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقية القوى المعارضة ويص

 .ضرورة عاجلة مع إحياء حملة التضامن لتحرير السجناء السياسيين الفلسطينين
 

ال والتي " هيونيةللمسألة الص"على أنها ضرورة حل " فلسطين"وتنبع الرغبة في إقامة ندوة وطنية من هذا النوع لفهمنا لــ
يمكن اعتبارها قضية منفصلة بذاتها بل على العكس يجب النظر إليها في إطار السياق السياسي المتغير والمتحول، 

 .استراتيجيا واقليميا

تعبير في نفس الوقت  -أي الحروب -يتميز السياق العام الذي نعيشه اآلن بانتشار الحروب كوسيلة لتسوية النزاعات، ولكنها
ستمرارا أزمة التراكم الرأسمالي بوسائل أخرى؛ إنها حروب إمبريالية يشكل الشرق االوسط مركزها، وتمتد إلى عن ا

 .أوروبا الشرقية وشرق آسيا، وذلك بهدف إخضاع المنافسين الدوليين ألطماع الرأسمالية التي تقودها الواليات المتحدة

فها على الرغم من السالسة التي الزمتها هداومفصلية حافظت على أحركة معقدة  الزمن ربع قرن من شهد العالم على مدى

كل ذلك عبر  ؛الهيمنة عليها يتحتمالتي  ياتواالقتصاد سيةسياالجيو مع مستجدات لتتكيف تكتيكاتهاو تجياتهااسترا تغييرفي 
من  ن اجل تغيير الحكوماتم "الملونة" الثوراتوصوال إلى  "السالم" واالحتالل العسكري تحث ذريعة" االنساني"القصف 

األجندات الرجعية مستغليين في ذلك التناقضات الموجودة داخل /خالل توجيه األحداث والوقائع لصالح االمبريالية والخطط



وقد خلقت  .الطبقية، العرقية، الدينية، القبلية والطائفية بغية إعادة رسم الجغرافية السياسية للمناطق المستهدفة: المجمتعات
البلبلة والتخبط لدى القوى السياسية ذات المواقف التقدمية لتسير حسب روزنامات  حاالتالوضعية المعقدة الكثير من هذه 

في مستجدات األوضاع في ثير لتأهذه القوى على ا األمر الذي حد من قدرة .ئلةهاهيمنية وخطط العدو والذي يمتلك قدرات 
ومرأى تحت مسمع  للتدمير على سبيل المثال، لتتعرض جميعها ،فغانستانوأيمن ال ،العراق، وكرانياأ ،سوريا ،ليبياكل من 

بية بل وعملت على إثارة التناقضات وتأجيجها وسط الفقراء مستغلة وصول الالجئين الفارين من البروليتاريا االورو

المنشغل بالتدبير المشترك  حتى الغير برلماني منه" اليسار"وأيضا بسبب عدم مباالة اشعلتها حكوماتهم الحروب التي 
   .لألزمة والحروب اإلمبريالية

النقاش السياسي ومن والقضايا مع ما نتج عنها من تناقضات برزت خالل  المسائل لهذه بحزمالتصدي  قررنالهذه األسباب 
ستمكننا من إعادة لكنها  غير كافية ومتناقضة وإن أتت تلك األجوبة حتىومحاولة اإلجابة عليها  ألسئلةبعض اطرح خالل 

 .للعدو الطبقي اإليديوليوجية لهيمنةابعيدا عن  بناء فسيفساء التحليل السياسي الطبقي، التاريخي والمادي،

 لتضامناتحويل ممارستنا السياسية، وفي  نفس جديد بثلسياسية والنظرية من اجل أدوات التحليل اانها محاولة لتحديث 

 مع االزمة االقتصادية والحرب تهاتشابكالفهم الصهيونية ولكن للظاهرة ليس فقط ل ولفهم أفض ، مميألى نضال إ الطبقي
يقوم العدو بالدوس "بعاد خطر ان إو األمميةو لقضايا البروليتاريااالمبريالية وذلك من اجل اتخاذ المواقف السياسية الملتزمة 

 ".على رؤؤسنا

 

 جبهة فلسطين

info@frontepalest ina.it   

www.frontepalest ina.it  
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