
 !ا�نتفاضة الثالثة تدق ا�بواب

 إنتظرنا كثيًرا !

 ا�نتفاضة الثالثة تدق ا�بواب!

 إضراب عام، والتمرد الديموقراطي الشعبي ھم مفتاح النصر ا�تي!

 � للھجوم العنصري للحكومة ا�بارتھايد على الشعب الفلسطيني!

 لن تنجو المحاكمة والعدالة! الفاشية لن تمر! –يا ايھا القتلة الفاشية 

 اتحدوا من اجل الديمقراطية! اتحدوا ضد ا�بارتھايد! –يھود وعرب واخرون 

ة لEعDن بشكل فوري عن إضراب عام تحت المطالب أوً� اننا ندعو القيادة السياسية والشعبية والدينية الفلسطيني
 التالية:

) محاكمة جميع من مارس اMرھاب والقتل والتعذيب على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جنود جيش ا�حتDل 1
 وافراد الشرطة.

أنھم رفعوا سنة)، والذين كان ذنبھم  18) تحرير كافة ا�سرى الفلسطينيين، وھذا يشمل مئات ا�طفال (دون ال2
 رؤوسھم ضد سياسة التمييز العنصري الصھيونية.

 ) توقيف وإنھاء تام لسياسة ھدم البيوت الفلسطينية، تحت أي ذريعة إن كانت.3

) سحب جميع قوات جيش ا�حتDل من ا�راضي الفلسطينية بالضفة الغربية، ووقف فوري للغارات الھمجية 4
 على قطاع غزة المحاصر.

لقيادة الفلسطينية MعDن ا�ضراب العام الذي من خDله تحشد الجماھير الفلسطينية وكذلك إقامة ثانيًا، ندعو ا
 تنسيقيات شعبية مناطقية او محلية واھدافھا ھي :

 ”.الفاشية لن تمر“) تنظيم الدفاع عن البلدات والقرى من قطعان المستوطنين الفاشية تحت عنوان 1

الشباب المنتفض تحت سقف المطالب المذكورة أعDه، ولعدم تطور ا�مور ) تنظيم مظاھرات واحتجاجات 2
 لعنف متطرف يشتت أھدافنا.

) صياغة رؤية سياسية شعبية جديدة للنضال الفلسطيني، التي تحل مكان الرؤية السابقة التي اثبتت فشلھا 3
عنصري الصھيونية، وتغيير الرؤية ، لصالح نضال عام بالمنطقة Mنھاء حكم سياسية التمييز ال”دولتان لشعبان“

 إلى دولة واحده من البحر إلى النھر يتساوى بھا جميع أفراد المجتمع دون تفرقة بين الدين او القومية او الجنس.

 ثالثًا، إننا ندعو قيادة السلطة الفلسطينية:

عن الموت ا�بدي ) اMنھاء الفوري للتنسيق ا�مني مع حكومة ا�حتDل وأذرعھا ا�منية، وا�عDن 1
للمفاوضات العبثية والمزيّفة مع حكومة ا�حتDل الصھيونية، وبدً� منھا العمل على توحيد سكان المنطقة من 
البحر إلى النھر بمختلف إنتماءاتھم القومية والدينية، للنضال المشترك �جل الديموقراطية وضد سياسة التمييز 

 العنصري.

ھدين في جميع أنحاء العالم للتعبير عن التضامن الفعال مع النضال الفلسطيني ) دعوة حركات العمال والمضط2
 أي ا�ضرابات، المقاطعة وا�حتجاجات الجماھيرية. –من خDل الضغط على إسرائيل من كل زاوية ممكنة 

 :اضف اسمك / اسم منظمتك ھنا

  )ISL(   الرابطة ا�شتراكية ا�ممية

 (RCIT) التيار الشيوعي الثوري العالمي

 


