
عاشت الثورة العربية
دعوة للمشاركة

عة على هذه النداء الدعوة إلى  جه القوى الموق ية، وإلىتو ياسية والشعب يع الفعاليات والحركات الس  جم
هيونية ية والص ي المبريال من مناهض يع أنحاء العالم  بي وجم طن العر ر والو في مص تقلين،  ين المس  المناضل
مر في مؤت كة  ية، للمشار ية والعدالة الجتماع عن التحرر والديمقراط ين  من المدافع سمالية، و مة الرأ  والعول

ية" المزمع عقده خلل الفترة من  يو  5 إلى 3"عاشت الثورة العرب ا 2011يون Hبالثورة المصرية ودعم Hاحتفال 
. لكافة الثورات العربية

مر عدد ريةدسيناقش المؤت ين المص عة وإشكاليات وإنجازات الثورت ها طبي ية من يا الرئيس من القضا ا  H 
ية والصهيونية، ية والمبريال ين الثورة العرب ية، العلقة ب  والتونسية، مستقبل وتناقضات موجة الثورات العرب

ية تاريخي ية ونضالت التحرر الديمقراط يةيHا وعالمييالثورات العرب ضد الليبرال ية والنضال   Hا، الثورات العرب
الجديدة والعولمة الرأسمالية.

 حزب التحالف الشعبي الشتراكي – حزب العمال الديموقراطي – تيار التجديد الشتراكي – منظمة الشتراكيين الثوريين
ري للحقوق كز المص عن الثورة - المر ية للدفاع  تس – اللجان الشعب كز هشام مبارك – ائتلف ثورة اللو  – مر
 القتصادية والجتماعية - لجنة الدفاع عن الحق في العمل – تحالف عمال الثورة – النقابة العامة لصحاب المعاشات

– التحاد المصري للنقابات المستقلة – النقابة العامة للعاملين بالقوى العاملة بالجيزة

  :  للتسجيل ومتابعة التحضير يرجى التصال بـ
7772 356 012 002هاتف:

arabrevolutions5@gmail.comبريد إلكتروني:



Long Live the Arab Revolution

Invitation

The undersigning forces cordially invite all the anti-imperialist, anti-Zionist and pro-political 
freedom and social justice movements and currents, as well as all the independent activists, 
from Egypt, the Arab countries and the whole world to participate in the “Long Live the Arab 
Revolution” conference which will be held from 3 to 5 June 2011 in celebration of the Egyptian 
Revolution, and in support of the Arab revolutions.

The conference will discuss a number of key issues including: dilemmas and achievements of 
the Egyptian and Tunisian revolutions,  the future and contradictions of the current wave of 
Arab revolutions, the relation between the Arab revolution and imperialism and Zionism, Arab 
revolutions in the general framework of democratic struggles historically and internationally, 
Arab revolution and the struggle against neo-liberalism and capitalist globalization.

Socialist People's Alliance Party - Democratic Labour Party - the Renewal 
Socialist Movement - The Revolutionary Socialists - Hesham Mubarak 
Law Center - Coalition of lotus Revolution - the People's Committees for 
Defense of the Revolution -  The Egyptian Center for Economic and 
Social Rights - the Defend Committee for right to work - the Alliance of 
Revolution’s Workers -  General Union for the pensioners - the Egyptian 
Federation of Independent Trade Unions - General Trade Union of Labor 
ministry workers in Giza

For r  egistration and follow up  , please contact:  
Telephone: 002 012 356 7772
E-Mail: arabrevolutions5@gmail.com


