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 اوقفوا الفاشية وسفك الدماء في غزة!

نحن رفاق الرابطة االشتراكية األممية نحيي أولئك الذين لدييد د  

الشجاعة للتعبير والتضامن مع اهل غزة الذي يتعرضون ل جوم 

وحشي، هجوم ليس بينه وبين أمن الجدمداهديدر ائيدرا ديدلديدة أي 

صلة. الجيش ائيرا يلي هو الذراع العسكري للحدكدومدة والدتدي 

تستخيم ائرهاب تجاه  الفلسطينيين وشعوب المنطدةدةب بدتدمدويدل 

 من الشعب الذي يعاني االزمات االقتصادية.

نرحب المحاولة لتوحيي كدل أولدئدك الدذيدن يدعدارضدون يديدايدة 

االرهاب من قبل الحكومة االيرا يلية والةوات الدفداشديدة، لدكدندندا 

نرى بالمطالبة لتوحيي الشعارات في الدمدهداهدرات فدطد. فداد . 

أفضل أياس للتوحيي والتكاتف هو حرية في التعبير عدن الدرأي 

وفةط في هذه الدطدريدةدة يديدتدمدكدن   –لجميع األفراد والمنهمات 

الجم ور لفحص وافتيار الوييلة االفضل لوقف جرا   الدحدرب 

ضي الشعبب والعنف ضي أولئك الدذيدن يدتدعدامدفدون مدع مدعدانداة 

 الفلسطينيين.

العييي يةارنون دولدة سيدرا ديدل لديولدة هاالبدرتد دايديه  الدفدصدل 

العنصري( في جنوب أفريةيا، ولكن العملديدة الدتدي تدجدري هدي 

أكثر مماثلة لعملية الطرد والتط ير العرقي للدسدكدان األصدلديديدن 

في أمريكا وأيتراليا. العملية تصبح مدمدكدندة وواقدعديدة بدرعدايدة 

 عملية السالم وحل اليولتين الذي هو ليس يوى وه  فطير.

أجلب أمدام سيدرا ديدل تدةدف امن مدندهدمدة بدرجدوازيدة مدهدلدمدة 

هحماسه، والتي تةف عةبة في الطريق لتحرير فلسدطديدن ألند دا 

تجعل المينيين أهياف لتزويي ايرا يل ذريعة لمذبحدة الدمدينديديدن 

العزل. حماس تمتنع عن تجنيي الحشود في غزة ليةاتلوا المحتدل. 

لو نه  وايتثمر حماس بدمدئدات امالف مدن الدرجدال والدندسدا  

المسلحين بيالا عن التزود ب.يلحة ممثلة بصواريخ بديا ديدةب فد ن 

الجيش ائيرا يلي لدن يدجدرل الدةديوم سلدغ أر  غدزة. ولدكدن 

سيرا يل هي دولة سمبريالية ميججة بالسال ، بينمدا حدمداس هدي 

 الةيادة المنتخبة لشعب ُمحتل ومضط ي يحارب من أجل الحرية.

نرى انه هناك مجاالا لوقف سمالق النار، بشرم سزالة الدحدصدار 

ائجرامي علغ غزة وسمالق يرا  جميع السجندا  السديدايديديدن 

الفلسطينيين. مطالبة حماس لنزع يالح ا، في حين أن سيرا ديدل 

تملك واحي من أقوى الجيوش في الدعدالد ، هدي مدطدالدبدة مدثديدرة 

 للسخرية والشفةة.

الشعب الفلسطيني قي ال يكون قادرا بالفوز من تلةا  نفسه، لدكدنده 

ا. بجميع أنحا  الدعدالد  الدحدشدود يدحدتدجدون ويديعدون  ليس وحييا

لمةامعة سيرا يل، التي تصبح أكثر عزلة يدومدا بدعدي يدوم. سندندا 

نةول سن هذه المةامعة يوف تثمر فةط سذا ترأيه جماهير العمال 

والمضط يين في العال . الطريةة األكثر فعالية لذلك هي الرفض 

 لتحميل أو تفريغ البضا ع، وفاصة األيلحة من سيرا يل والي ا.

لإليرا يلييدن ندةدولد لدييدكد  الدحدق فدي الدعديدش بد.مدان، ولدكدن 

المخامرة المباشرة بسالمتك  هي دولة سيدرا ديدل الدتدي تدندصدب 

الفخ لسكان ا الي ود. في حين أن أمفال 'يييدروت' يدعداندون مدن 

الصواريخ، أمفال غزة يذبحون بطريةة بشعة. جرا   سيدرا ديدل 

الوحشية تثير شيطان معاداة السامية وتعرضك  للخطر بائضافة 

 سلغ تعريض السكان الي ود للخطر في العال  ب.يره.

الطريق الوحيي للفوز في هذا النضال مدن أجدل السدالم واألمدن 

بالنسبة لك  وألمفالك  في والنضال من أجل الدمدسداواة والدعديالدة 

االجتماعية، هو توحيي النضال مع الشعب الدفدلدسدطديدندي ئقدامدة 

 دولة اشتراكية وديمةرامية من البحر سلغ الن ر.
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