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باإلضافة 8 آب يواجه الشعب الفلسطيني في غزة قصف شبه يومي من قبل الدولة الصهيونية 6منذ : أوالً 

إلى ذلك شددت إسرائيل الحصار الصارم بالفعل على غزة من خالل عدم السماح بإيصال الوقود إلى 

وردا على ذلك أطلق مقاتلو 8 ونتيجة لذلك لم يُترك للناس سوى أربع ساعات من الكهرباء في اليوم8 القطاع

التي تسببت في حرائق في األراضي المقاومة الفلسطينية بعض الصواريخ وأطلقوا بعض البالونات الحارقة 

  .الزراعية في جنوب إسرائيل

 

 ً ليس هذا سوى أحدث تصعيد في حملة اإلرهاب المستمرة التي تشنها الدولة الصهيونية ضد الشعب :  ثانيا

مما حول القطاع إلى سجن في   5222فرضت إسرائيل حصاًرا همجيًا على غزة منذ عام 8  الفلسطيني

في المائة ويعيش الناس في خوف يومي على  22تتجاوز نسبة البطالة 8  م األمر الواقعالهواء الطلق بحك

و  5222-.522في  -شنت الدولة الصهيونية ثالث حروب 8  حياتهم بسبب القصف اإلسرائيلي المتكرر

ضد غزة ومع ذلك نجحت المقاومة الفلسطينية البطولية في جميع الحروب الثالثة في  - 5202و  5205

 .دفاع عن الجيب بنجاحال

 

نجم التصعيد اإلسرائيلي األخير عن عدة عوامل من ناحية شجعت حكومة نتنياهو نجاحها الدبلوماسي : ثالثاً 

من ناحية أخرى فإنها تتوتر بشكل  و في إبرام صفقة مع حكام دولة اإلمارات العربية المتحدة االستبداديين

بشأن  -لمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر مثل الحلفاء الدكتاتوريين في ا -متزايد 

الهزيمة المحتملة لترامب في االنتخابات الرئاسية المقبلة في الواليات المتحدة إضافة إلى التوترات المتزايدة 

لك تواجه عالوة على ذ8 بين القوى المختلفة في الشرق األوسط والتي جعل الحرب اإلقليمية احتمااًل واقعيًا

بسبب فضيحة الفساد  والمظاهرات الجماهيرية  -حكومة نتنياهو ضغوًطا متزايدة في السياسة الداخلية 



المنتظمة  فضالً عن غضب المستوطنين المتطرفين اليمينيين من تأجيل عمليات ضم أجزاء من الضفة 

 .الغربية

 

 ً محتلة يؤيدون مقاومة الشعب الفلسطيني ضد التيار الشيوعي الثوري الدولي ورفاقه في فلسطين ال: رابعا

في جميع 8 طالب برفع فوري وغير مشروط للحصار المفروض على غزةن و العدوان الصهيوني الوحشي

حماس ، الجهاد اإلسالمي ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، فتح )فصائلها المختلفة بالخالفات بين المقاومة 

 .يد النصر العسكري للمعسكر الفلسطيني دون تقديم الدعم السياسي لقيادتهوالدولة الصهيونية نحن نؤ( ، إلخ

 

 ً يوضح مرة أخرى الطبيعة الرجعية  ذلك إن8  ندين بشدة الصفقة األخيرة بين إسرائيل واإلمارات: خامسا

هذه  8للقوى العظمى اإلمبريالية وأعداء الشعوب المضطهدة كخدمللغاية للديكتاتوريات العربية التي تعمل 

مع قوى " تحالف مقدس"إلنشاء  -واإلمبريالية األمريكية  -الصفقة جزء من الهدف االستراتيجي إلسرائيل 

الثورة العربية المضادة وال سيما مع السعودية واإلمارات العربية المتحدة وديكتاتورية الجنرال السيسي في 

 .مصر

 

 ً منذ العشرينيات من القرن الماضي  قام الصهاينة  8 إسرائيل دولة إرهابية وهي كذلك منذ بدايتها: سادسا

المؤلمة في عام " النكبة"بطرد منهجي للسكان العرب األصليين من أوطانهم في فلسطين مما أدى إلى 

العمال والمنظمات الشعبية في العالم العربي والعالمي إلى االحتجاج ضد كل  RCIT ومن ثم  يدعو8 .022

ندين جميع أشكال تعاون السلطة الفلسطينية مع المؤسسات  إننا8  ة الصهيونيةمع الدول "التطبيع"أشكال 

يجب على جميع  و اإلسرائيلية وبالمثل ندعو إلى إنهاء الحصار الرجعي للديكتاتورية المصرية ضد غزة

 الدول العربية قطع أي عالقة سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية مع إسرائيل

 

يجب أن تقوم مثل هذه االنتفاضة على أساس لجان شعبية ولجان 8 الدعوات النتفاضة ثالثةنحن نؤيد : سابعاً 

 .دفاع عن النفس مؤلفة من عمال فلسطينيين وفالحين فقراء وشباب في أماكن العمل والبلدات والقرى

 



 ً المتعاونين فإن مثلما ال تستطيع إسرائيل أن تحيا بدون مساعدة القوى اإلمبريالية والحكام العرب : ثامنا

ال يمكن أن تنجح إال كجزء من الثورة العربية 8 نضال التحرير الفلسطيني ال يمكن أن ينتصر إذا تم عزله

إلى توحيد نضال التحرير في  RCIT وبدعم من العمال الدوليين والحركة الشعبية لهذا السبب يدعو فريق

لبنان ضد األنظمة الرجعية  في العراق و واألسد فلسطين مع العملية الثورية الجارية في سوريا ضد طغيان 

في مصر ضد الدكتاتورية و في ليبيا ضد الجنرال حفتر  واإلماراتي / في اليمن ضد الغزو السعودي  و

من بغداد وبيروت وإدلب وطرابلس وصنعاء  -النتفاضة واحدة في الشرق األوسط بأكمله ا8 العسكرية  إلخ

 !رطوم إلى طهرانوغزة والقاهرة والجزائر والخ

 

 RCIT يدافع8  يجب على حركة التضامن الدولية مع المقاومة الفلسطينية أن تتجاوز العالم العربي: تاسعاً 

على سبيل المثال إجراءات العمال )عن حمالت مقاطعة نشطة ضد الدولة الصهيونية في جميع أنحاء العالم 

لسلع اإلسرائيلية والمقاطعة األكاديمية والثقافية وما ضد الشحنات من وإلى إسرائيل ومقاطعة المستهلكين ل

 .الطبية والمالية والعسكرية للشعب الفلسطيني اإلعاناتكما ندعم جميع أشكال ( إلى ذلك

 

من أجل حق العودة لجميع ماليين الالجئين الفلسطينيين الذين طردتهم الدولة  RCIT تناضل: عاشراً 

الدولة الصهيونية وإقامة فلسطين حرة وحمراء أي ديمقراطية وفلسطينية  الحل الوحيد هو تدمير8 الصهيونية

مثل هذه الدولة الواحدة 8  ومتعددة الجنسيات والعمال االشتراكيين وجمهورية الفالحين من النهر إلى البحر

والتي ستضم جميع اليهود الذين يقبلون إنهاء امتيازات الفصل العنصري  -في كل فلسطين التاريخية 

الناشطين الذين  RCIT يدعو8  ستكون جزًءا من فدرالية اشتراكية في الشرق األوسط -لصهيوني ا

 !يشاركوننا وجهات نظرنا لالنضمام إلينا في بناء حزب عالمي للثورة االشتراكية

 RCITالمكتب الدولي لل 

 

اهزم ! دافعوا عن غزة: بريًاإسرائيل تبدأ هجوًما  :RCIT :نحيل القراء أيًضا إلى هذه المقاالت والوثائق

لتسقط ! من أجل حملة عالمية عمالية وشعبية لمقاطعة إسرائيل! ادعموا المقاومة الفلسطينية! حرب إسرائيل

 558285202 !من أجل فلسطين حمراء حرة! األنظمة المتعاونة مع إسرائيل

 


