
الصديقات واالصدقاء، اإلخوة واألخوات، 
أيها الرفاق األعزّاء،

تحية الصمود والنضال املستمّر من خلف االسوار البغيضة.
تحية حارّة لوقفتكم التضامنية هذه، فهي تحمل الكثير من الدفء والعزم والقوة.

تحية إكبار وتقدير لجماهير مسيرات العودة وفك الحصار؛ مسيراٌت بدأت مع آخر يوم جمعة من شهر آذار 2018، وما 
زالت تتكرر كل أسبوع مع ما تحمل من إصراٍر وثباٍت بالرغم من شالل الدم وخذالن أنظمة البرجوازية املرتّدة.عشراٌت من 

الجرحى سقطوا أول أمس في إطار فعاليات الجمعة الستة والستني. 
تحية إكباٍر وتقدير لحراك جماهير الجزائر في الجمعة 21.

تحية إكبار وتقدير لجماهير وقيادات الحراك الثوري في سودان الثورة الواعدة، سودان عبدالخالق محجوب وهاشم العطا، 
بوجه العربدة اإلمبريالية ومشاريعها التصفوية املجرمة في املنطقة. وبرغم، بل قل بفعل الغطرسة الصهيونية وتواطوء 

أنظمة البرجوازيات العربية املتهافتة، تتنامى حركات الجماهير الشعبية في مختلف أرجاء الوطن العربي ويتبلور 
إصرارها على انتزاع كافة حقوقها عبر الـتّصدي للجماهير لسلطة املافيات الحاكمة ومحاسبة رموزها املجرمة.

في كل يوم، يتأّكُد بشكٍل متصاعدالسعيُ الدؤوب لدحر العدوان اآلثم في اليمن ومواجهة شتى املناورات الدافعة باتجاه 
تفكيك وتدمير النسيج اإلجتماعي، ليس فقط لهذا البلد العربي، بل لشتى كيانات املشرق العربي.

حشوٌد إمبريالية في الخليج، تهويٌل بقدراتها التدميرية الهائلة، مبادرات التطبيع مع الكيان الصهيوني، تآمٌر مفضوٌح ملنع 
بدء تجاوز الحرب في سوريا وتعنٌت لتسعير نيرانها بقصد منع الحّل السياسي. كلها تجلياٌت ملساٍر واحد، لم يبدأ قطعـاً 

مع مجيىء ترامب وما يحلو له وألضرابه تسميته بصفقة القرن.
فمن أواسط تسعينات القرن املاضي لغاية اليوم، والقوى اإلمبريالية لم تتوقف لحظة عن العمل لترسيخ مالمح شرِق أوسطٍ 
جديد. إثر حرب الخليج الثانية وتدمير العراق، متاهات أوسلو وما تالها كلها، تصبُّ اليوم في ما نراه اليوم بوضوح إنهاء 

القضية الفلسطينية وتصفيتها مرّةً وإلى األبد.
جماهير شعبنا في كلِّ أرجاء الوطن العربي لم تترّدد في الرِّد بشكٍل قاطعٍ برفٍض شامٍل لكل هذه املبادرة املجرمة وإدانة 

كلِّ أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني املغتصب. ليس املرة األولى التي تواجه جماهير السعب الفلسطيني وطالئعها 
املناضلة محاوالت تصفية ثورتها وقضيتها. 

إن كلَّ تاريخ فلسطني الحديث هو مساٌر نضاليٌ نجح باحباط كلِّ مؤمرات تهميش ثورته وتدمير مسّلماته التاريخية في 
التحرر والعودة. إن جماهير الشعب الفلسطيني ومن خلفها جماهير أمتنا العربية وعاملنا اإلسالمي وسائر أحرار العالم ال 

يمكنها إاّل أن تتنصر. مساٌر نضاليٌ محفوٌر في الوجدان الجمعي لكل كادحي شعبنا.
كثر من أّي وقٍت مضى، نحن مدعوون لبناء جبهة املقاومة العربية الثورية انتصاراً لفلسطني ولكلِّ مساراتها النضالية 

املقاومة.

التضامن، كلُّ التضامن الفعلي مع فعاليات مسيرات العودة الكبرى.
التضامن، كلُّ التضامن مع الحراك الثوري في السودان.

التضامن، كلُّ التضامن مع الحراك الجماهيري في الجزائر.
املجد والخلود لشهدائنا األبرار.

النصر للجماهير وللشعوب املناضلة. 
العار للخونة وسائر املستسلمني.

لتسقط اإلمبريالية وكالب حراستها الصهاينة والرجعيون العرب.

مع خالص تحياتي لكم جميعا

رفيقكم جورج عبداهلل. 


