
القدس عاصمة فلسطين 

 ؟ هل يعني اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لسرائيل "فتح فلودغاتيس من الجحيم" على  الغرب

من أجل حشد لنتفاضة شعبية في فلسطين، في العالم العربي والسلمي وعلى الصعيد العالمي

( فIIي) والرابطة الشتراكية الدولية (إسرائيل / فلسطين المحتلة   RCITبيان مشترك للمانة الدولية للتجاه الدولي الشيوعي الثوري (
06-12-2017

اليوم اعترف الرئيس المريكي دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة  لسرائيل. وشرع في نقل السفارة.1
المريكية إلى هذه المدينة. هذا يمثل انقطاع ا عن السياسة الخارجية التي انتهجتها واشنطن منذ عقود. سIIابق ا
دعمت الوليات المتحدة دائما دولة الفصل العنصري الصهيوني سياسيا واقتصاديا وعسكريا، و حاولت رسIIميا
على القل الحفاظ على الواجهة التي تحترم القانون الدولي الذي ل يعترف بضم إسرائيل القدس. لكن قIIرار

.الدارة المريكية رسميا يدعم سياسة الحتلل السرائيلي

إن قرار واشنطن استفزاز غير مسبوق للشعب الفلسطيني وكIIذلك للعIIالم العربIIي والسIIلمي بأسIIره..2
وهو يرمز، بأكثر الطرق استفزازا، إلى الدعم غير المشروط للمبريالية المريكية للدولIIة الصIIهيونية الهمجيIIة
وجميع أعمالها الفظيعة المتمثلة في البIادة الجماعيIة والتطهيIر العرقIي واحتلل الشIعب الفلسIطيني. وهIو
يرمز إلى غطرسة كبار المبرياليين ضد الشعوب المضطهدة والمهانة فIIي جميIIع أنحIIاء العIIالم. ليIIس هنالIIك
يدهشنا  من عدم لقدام أي حكومة في العالم على العتراف رسIIميا بالقIIدس عاصIIمة لسIIرائيل حIIتى الن.

.ولكن ترامب – التعبيرة الواقعية  على العنصرية المبريالية، والجهل والنحطاط - قررت اتخاذ هذه الخطوة

قال المام الكبر للزهر في القIIاهرة - أعلIIى مقعIIد للتعلIIم فIIي العIIالم السIIلمي السIIني - إن الخطIIة.3
المريكية لنقل سفارتها السرائيلية إلى القدس "ستفتح أبواب الجحيم على الغرب". دعت منظمIIة المقاومIIة
الفلسطينية (حماس) الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية إلى "تحويل يIIوم الجمعIIة المقبIIل الIIى يIIوم
غضIIب ضIIد الحتلل السIIرائيلي ورفIIض نقIIل السIIفارة الميركيIIة الIIى القIIدس والعIIتراف بهIIا عاصIIمة
لسرائيل".كما  دعت فصائل سياسية فلسطينية أخرى إلى تنظيم مسيرات احتجاجية يومية اعتبIIارا مIIن يIIوم
الربعاء. و بعض الحكومات مضIIطرة للتعIIبير عIIن سIIخطها اللفظIIي حIIول اسIIتفزاز ترامIIب الIIذي يتIIآمر مIIع
الوليات المتحدة والقوى المبريالية الخرى في تصفية نضال التحرير للشعب الفلسطيني والشعب السوري :

مثل الحكام السعوديين والردنيين والتركيين وكذلك الملتفين حول عباس  في رام الله.

 يعلIIن تضIIامنه غيIIر المشIIروط مIIع احتجاجIIات الفلسIIطينيين)RCITإن التيار الشيوعي الثوري العIIالمي (.4
والعرب والمسلمين وجميع مناصري الحرية في جميع أنحاء العالم. وقد دأبت حركIIة الصIIليب الحمIIر والهلل
الحمر والمنظمة السابقة لها، فضل عن رفاقها في فلسIIطين المحتلIIة، علIIى القتIIال منIIذ عقIIود ضIIد الظلIIم
الصهيوني الوحشي للشعب الفلسطيني. إن تضامننا مع الخوة والخوات الفلسطينيين سيستمر حتى يتحققوا
من الحرية، ويحل محل الكيان الصهيوني بفلسطين دولIIة حIIرة ذات حقIIوق مدنيIIة متسIIاوية للعIIرب واليهIIود

السرائيليين.

من الملح كسر مؤامرة السلطة الفلسطينية لتصفية المقاومة ضد الحتلل السرائيلي. من أجل الوقIIف.5
الفوري لجميع أشكال التعاون بين السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل من أجIIل النتفاضIIة الشIIعبية. وتتمثIIل
الخطوات الرئيسية في: بناء لجان شعبية ولجان ال دفاع تتألف من العمال الفلسIIطينيين والفلحيIIن الفقIIراء

والشباب في أماكن العمل والبلدات والقرى.

اليوم يحتاج الشعب الفلسطيني إلى تضامننا الدولي أكثر مIIن أي وقIIت مضIIى. و عليIIه  يجIIب أن يهIIتز .6
العالم بأسره بالتعبئة الجماهيرية وأن يقاوم المقاومة للتصدي للعتراف الرسمي باحتلل القIIدس مIIن جIIانب
الصهاينة. و تتمثل الخطوات الولى في الحتجاج أمIIام السIIفارتين المريكيIIة والسIIرائيلية، ودعIIم الجIIراءات
الشعبية ضد الدولة السIIرائيلية، وإجبIIار الحكومIIات فIIي جميIIع أنحIIاء العIIالم لوقIف المسIIاعدات القتصIIادية

والسياسية والعسكرية المفتوحة والمخفية للدولة الصهيونية.



. ل للعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل. و نعم للحتجاج أمام السفارتين المريكية والسرائيلية*

إحياء النتفاضة الفلسطينية.*معا من أجل 

*لبد من لجان شعبية ولجان دفاع تتألف من العمIال الفلسIIطينيين والفلحيIIن الفقIراء والشIIباب فIي أمIاكن
العمل والبلدات والقرى.

* نعم لجIراءات التضIامن الIIدولي بمIا فIي ذلIك المظIاهرات الجماهيريIة والجIراءات الشIعبية ضIد الكيIان
الصهيوني .

*نعم لوقف المساعدات القتصادية والسياسية والعسكرية للكيان الصهيوني.

 

*نعم لرفع الحصار السرائيلي على غزة. و على العمال والفلحين المصIIريين كسIIر الحصIIار الرجعIIي لنظIIام
السيسي ضد غزة.

* على العمال والشبان السرائيليين أن يحتجوا ضد الديماغوجيين العنصريين، فالدفاع عن الفلسIIطينيين ضIIد
المستوطنين الرجعين، والعصابات الفاشية، والجيش واجب عليكم. 

* نعم لفلسطين حرة. 

* لبد من توحيد الثورة العربية بانتفاضة متجددة في فلسطين. ويجب دعIIم الثIIورة السIIورية ضIIد ديكتاتوريIIة
السد الرجعية، و إسقاط الديكتاتورية العسكرية الرجعية للجنرال السيسي في مصر. 

*إلى المام لبناء حزب العمال الثوري كجزء من حزب عالمي للثورة الشتراكية. 

 


