إسرائيل دولة إرهابية
التظاهر من أجل دعم إخواننا الفلسطينيين
آالف الفلسطينيين تم إطالق النار عليهم بدم بارد خالل يوم واحد من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائيلية
CCRI.....)http://www.thecommunists.net٨١٠٢/٥/٠٥/نشرة خاصة للتيار الثوري الشيوعي العالمي (

*١حسب آخر التقارير الصحفية ،تم قتل  ٨٥فلسطيني و جرح أكثر من ،٠٠٢٢عندما قامت القوات اإلسرائيلية بإطالق الرصاص
الحي و القنابل المسيلة للدموع ،ضد عشرات آالف المتظاهرين الفلسطينيين العزل .
منذ أن بدأت المظاهرات ب  ٠٢آذار قامت القوات اإلسرائيلية بقتل ما ال يقل عن  ١٢٠فلسطيني و جرح حوالي . ١٠٢٢٢
*٠وبشكل رمزي تأتي هذه المجزرة بنفس الوقت مع إفتتاح سفارة الواليات المتحدة األميركية بالقدس العربية .قرار ترامب بنقل
السفارة األميركية يعكس الدعم الغير محدود لإلمبريالية األميركية لضم فلسطين للدولة الصهيونية .لم يكن مفاجئا أن البيت األبيض
صرح بمؤتمر صحفي بتاريخ  ١١أيار ،بتحميل حركة حماس عن هذا الموت التراجيدي لهذا العدد من األشخاص ،واتبعت اإلدارة
األميركية هذه الجملة "من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ".
ليس هناك أي شك بأن محور الشر يتمثل بالواليات المتحدة و إسرائيل و السعودية .
اليوم يتذكر الفلسطينيون بكثير من الحزن واألسى يوم النكبة عام ،١٤١٥حيث تم طرد مئات األلوف منهم ،من ديارهم ،من قبل *٠
.العصابات الصهيونيه من إنشاء الدولة اإلسرائيلية
اليوم نستطيع ان نتوقع مظاهرات اكبر من التي سبقتها ،و نستطيع ان نقول أن القتلة الدمويين الصهاينة قاموا بإعداد العدة من أجل
 .قتل المزيد من إخواننا الفلسطينيين
على الصعيد العالمي ،الجماهير الشعبيه هم بصدمة كبيرة من هذه المجزرة ،و اآلالف و بشكل عفوي تظاهروا باستانبول وبنفس *١
 .اليوم ،و اليوم أعلن الشعب الفلسطيني اإلضراب العام ،و حركة حماس نادت إلشعال إنتفاضة جديدة
و على الصعيد الدبلوماسي كان االستياء عام ،حيث قامت تركيا و جنوب أفريقيا بسحب سفرائهم من إسرائيل .و كذلك تركيا دعت
 .إلجتماع عاجل لمنظمة التعاون اإلسالمي
التيار الثوري الشيوعي العالمي ،يرسل تحياته الحارة إلخوانه الفلسطينيون الذين يناضلون و بشكل بطولي من أجل نيل حريتهم *٨
، .وهم مستعدون للتضحية بحياتهم من أجل مستقبل شعبهم
 .نرسل تعازينا الحاره ألهالي الشهداء الذين تم قتلهم على أيدي العصابات الصهيونية منذ  ٠٢آذار
 .ونحن نعلن تضامنا الغير مشروط مع المظاهرات الفلسطينية و كل المناضلين من أجل الحريه بكل دول العالم
والمنظمة األم ،و كذلك الرفاق في فلسطين المحتلة الذين ناضلوا لعقود ضد اإلعتداء البربري الصهيوني على الشعب ٦*RCIT
الفلسطيني .تضامنا مع اإلخوة واألخوات الفلسطينيين سوف يستمر إلى أن يحققوا حريتهم و عودة ماليين الالجئين الفلسطينييون إلى
 .ديارهم ،ويتم هزيمة الحركة الصهيونية و إقامة دولة فلسطين الحرة ،التي سوف تضم كافة الديانات
.توجه النداء لوقف كل أشكال التعاون و التطبيع مع دولة اإلرهاب الصهيونية ٠*RCIT
و نؤكد مجددا أن تقوم السلطة الفلسطينية بالتوقف الفوري عن تصفية المقاومة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل ،و ان تقوم و حاال بوقف
 .التعاون والتنسيق األمني مع دولة اسرائيل
ومن أجل االنتفاضة الشعبية يتعين تشكيل لجان شعبية للعمل و مجالس للدفاع المحلي مؤلفة من العمال و الفالحين و الشباب بكل
 .ساحات العمل بالمدن و القرى

نعود ونكرر ،إن الشعب الفلسطيني يحتاج الى التضامن العالمي أكثر من أي وقت مضى  ،يتوجب على الجميع بكل أنحاء العالم *٥
 .التحرك بالمظاهرات السلمية ،و دعم المقاومة من أجل محاربة اإلرهاب الصهيوني
التظاهر مقابل السفارات اإلسرائيلية و األميركية .دعم األعمال الشعبية ضد الكيان اإلسرائيلي .الضغط على الحكومات لوقف التعاون
 .اإلقتصادي و السياسي و العسكري مع الكيان الصهيوني
 .ال لإلعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل*
 .التظاهر مقابل السفارات اإلسرائيلية و األميركية*
 .اعادة إحياء اإلنتفاضة الفلسطينية*
 .تشكيل اللجان الشعبية و مجالس الدفاع المحلي المؤلفة من العمال و الفالحين و الشباب بكل ساحات العمل بالمدن والقرى*
 .فعاليات التضامن العالمي و من ضمنها التظاهرات الشعبية ضد دولة إسرائيل*
 .وقف الدعم اإلقتصادي و السياسي و العسكري مع دولة إسرائيل*
قف الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة .و دعوة عمال و فالحين مصر بكسر هذا الحصار الرجعي لنظام السيسي على قطاع غزة *
.
 .فلسطين حرة أبية*
وحدة الثورة العربية مع اإلنتفاضة الفلسطينية الجديدة ،،،دعم الثورة السورية ضد نظام األسد الرجعي ،،التمرد على النظام الرجعي *

 .العسكري للجنرال السيسي بمصر ،،،دعم الشعب اليمني ضد التدخالت الخارجية
 .و بشكل تدريجي بنا حزب العمال كجزء من الحزب العالمي من أجل الثورة اإلشتراكية*

RCITالسكريتاريا العالمية لل
أسماء الشهداء الفلسطينيين ،تم تثبيت هذه المعلومات بشكل منتظم على موقع الجزيرة
https://www.aljazeera.com/news/2018/04/gaza-protest-latest-updates-180406092506561.htm

و الرفاق بفلسطين المحتلة حول حرب التحرير الفلسطينية ،،،اشارة للكثير من المقاالت و المستندات من اقسامنا RCITتحليل
بافريقيا و الشرق األوسط و فلسطين المحتلة ،توجد عل موقعنا
https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/

المجد و الخلود لشهداء غزة ،،،الذين سقطوا على يد العصابات اإلسرائيلية
أيها اإلخوة و األخوات ،لن ننسى شهداء غزة الذين سقطوا خالل األيام األخيرة على يد الجيش اإلسرائيلي ،،كل دعمنا الصادق
للشعب الفلسطيني و نضاله ضد الكيان الصهيوني المغتصب ،،،توجب علينا نشر أسماء و صور شهداء فلسطين ،نريد ان نلفت
اإلنتباه بان موقعنا عين الشرق األوسط قامت بنشر ألبوم لمعظم الشهداء ،يمكن اإلطالع على هذا األلبوم على الموقع التالي
http://www.middleeasteye.net/news/gaza-names-palestinians-killed-israel-us-embassy-1239370023

عاشت الثورة الفلسطينية

