الرفاق والرفيقات الخاوة و الخاوات

في البدء نويد التويجهّ بتحيية شكر إلى المشرفين على تنظيم هذه التظاهرة العالم يية و لدعوتهم لنا للمشاركة فيها وسماحهم لنا بإلقاء
.هــــــذه المداخالة
في ماائويية " وعد بلفور" المشؤوم ,إ ين قرار الوليات المتحدة الماريكية العتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني و نقل سفارتها
إليها ,يميثل خاطوة تاريخيية جديدة في المشروع الستعماري لفلسطين
ماوقف يزيح اليلثام على كيل اليتأّويلت ,يقطع ساق كيل المطيبعين والسيذجّ .يحيدد التجاه الوحيد المتبيقي لستعادة القدس عاصمة فلسطين
البديية :المقاوماة " بكيل الوسائل الضروريية " ضيد العديو الصهيوني و المابريالي .غلق النبوب المتصيدأ لتفاقات " أوسلو " ,الذي مايثل
وعــــــــــــــاء ) ال ي
ل ( ح يل الصراع العربي -الصهيوني ,عبر ماقولة " شعبان/دولتان" ,كاشفا حيلة عالميية ,عنصريية تواصلت لكثر مان
ي
ربع قرن .إعـــــلن حرب ضيد العرب ,أساسا في إطار المشروع المابريالي الستعماري الجديد الماريكي الذي ,يالضافة لستعماره أجزاء
.مان سوريا والعــراق وليبيا واليمن ,يريد الن غرس علمهّ في عاصمة فلسطين التاريخيية  :الــــــقـــــــدس
وضعا ل غبار عليهّ يضع الكيل أماام خاياران إ يماا المقاوماة أو الستسلم .لم يعد هناك هاماشا لمهزلة التفاوض ,الوعود ,التنسيق الماــنــــــي
و سلطة "وطنية" بيروقراطيية لدارة "كانتونات " فلسطينيية .لتهدئة الطوفان لن يفيد ماوقف "البوليس " الوديع الذي تبينتهّ
الماــــبــريــالـــييــــــة الوروبية فيما يتعيلق بموضوع القدس ,في تباين ماع " البوليس " السئ الماريكي ,بهدف احتواء التداعيات الخطيرة
و المعلنة لهكذا قرار .ماوقف أعرجّ نضج ,بهدف إعطاء ماخرجا للبورجوازية العربية العميلة و الصهيونية ,و كذلك لسلطة فلسطينية
.ضعيفة المواقف و الخيارات ,مان خاللا التشبث بخيار التويجهّ الى " ماجتمع دولي ي" خااضع للوبي الصهيوني
نعتقد و أينهّ على طولا خا يط جبهة فلسطين ,واجهة القطيعة بين الستعمار الجديد الصهيوني و المقاوماة المناهضة للمابريالية ,سيتحيدد
ماستقبل الفق الستراتيجي لكل الحوض الثلثايي القارات المتويسطي ,اليذي لن يسمح فيهّ بأّدنى ماساحة مان الحياديية أو ال ي
لمابالة في إطار
بوادر الحرب التي تقرع طبولها .أ ين احتللا القدس ,كعاصمة للكيان الصهيوني ,ل يمكن شطبها إيل عبر تحرير القدس ,كعاصمة لفلسطين
ماويحدة ديمقراطية و ماعاديية للصهيون يية .و الوسيلة لتحريرها هي المقاوماة التي تمثلها قوى التحيرر الفلسطينية العربية ,في وحدة ماع كيل
.الشعوب المضطهدة و ماع ضرورة ولدة حركة ماناهضة للستعمار المابريالي على ماستوى عالمي
في هذا الطار السياسي ,فإين انطلق ماسابقة الد يراجات الهوائية اليطالي مان القدس كعاصمة ماعلنة للكيان الصهيوني ,في سبعينيية
نشأّتـــــــهّ ,ه يي ماحاولة لشرعنتهّ أماام الرأي العام العالمي ,خاصوصا اليطاليي و الوروبيي ,عبر وضع فرض على الفلسطينيين .ماناهضة
.السباق إلتـزام ,ضيد الستعمار و البارتايد الصهيوني ,في ماتناولا الجميع ,للمساهمة في إدانتهّ و فضحهّ إعلماييا
لقد عملنا في السنوات الخايرة ماع مانظمي سباق إيطاليا للتعريف باسرائيل ,هذه السنة ضاعفنا هذا التعاون وإينني على يقين بنتائجهّ" .
ماعا ,لليترويج لسرائيل كوجهة سياحية .إن المناظر الطبيعية الخلبة لسرائيل سيعطون دعما اضافيا لحملتنا في جميع أنحــاء العالم و
 ".أنني على يقين بأّن هذا سيضاعف عدد السياح اليها
كان هذا ماوقف وزير السياحة الصهيوني في العلن الرسمي لسباق ايطاليا  2018مان القدس ,واليتي جاءت في نفس اليوم الذي تمير
.فيـــــهّ الذكرى  35على ماجزرة صبرا و شاتيل

خيار مفضوح ,ذاك الذي اتخذته
RCS Mediagroup SPA
.لناطلق سباق إيطاليا  2018من الكيان الصهيوناي ,أين ستقام المراحل الثلثا  :القدس ,حيفا ـ تل أبيب واناتهاء بصحراء النجف

بالنتأّكيد إناها ليست خرافة الرياضة التي تقنرب بين الشعوب و تدعو إلى السلم ,فبالننسبة لسباق إيطاليا ال  , 101و بمضمون
سياسني ل لبس فيه ,تنم اختيار الكيان الصهيوناي لدعمه كمنطلق للمراحل النثلثا الولى ,في تشجيع مبنطن لسياسة الغاتصاب
.والتمييز العنصري
 :يتجنلى هذا بوضوح على القال من خلل الثلثا عوامل التالية
اختيار الموعد  15 :ماي  2018يواكب سبعيننية ) (70ناشأّة الكيان الصهيوناي ,بمعنى ما القارار باغاتصاب
فلسطين .................اناطلق هذا الحدثا الرياضي تحديدا مع هذه الذكرى التاريخنية يعني مادنيا و بشكل واع ناسيان ناكبة الشعب
.الفلسطيني ,مأّساته واحتلل أرضه
الناطلق من القدس  :هذا القرار لن يزيد إنل تعميق التصنور الخاطئ ) في الغرب ( بأّن هذه المدينة هي جزء من " اسرائيل ",
حتى و أن اعتبرت المم المتحدة اعلن القدس عاصمة للكيان الصهيوناي من طرف الكنيست " غاير مقبول و فاقاد لني شرعنية,
".واعتداء على القاناون الدولي و حجرة عثرة حقيقنية أمام عملنية السلم في الشرق الوسط
إختيار المسار  :لتفادي " صدامات " مع الفلسطينيين تنم تنظيم المراحل الثلثا للسباق داخل أراضي ال  48فقط ,بعيدا على
.الضفة الغربية أين يجثم جدار االفصل العنصري و ناقاط التففيش المهينة
إنن التأّكيد على أنن القدس كعاصمة لفلسطين الحنرة من الستيطان ,هنو واحد من السس الرئيسنية التي ونحدت كنل قاوى المقاومة
.الفلسطيننية ,بالضافة الى حنق العودة ,تحرير كنل السجناء السياسيين ,كل فلسطين
يتماهى هذا الخيار ) السباق ( في أفق أوسع للروابط التي تجمع إيطاليا بالكيان الصهيوناي والذي يترجم في الكثير من المجالت,
من التفاقاات القاتصاد نية والتجارية إالى التعاون العسكري ,الكاديمي الى الهداف السياسية المشتركة في استراتيجيات الحرب
.للقطب المبريالي اللذين ينتميان إليه
تع نبر هذه الروابط بشكل واضح ,أن أيطاليا ل تكتفي فقط بدعم اليديولوجيا الصهيوناية ومشروعها العنصري على التصفنية
العرقاية في فلسطين ,بل تستورد ك نل " صناعة القمع " التي أناتجها الكيان الغاصب على جسد الشعب الفلسطيني في ال  70سنة
.الخيرة من الحتلل
الن و أكثر من ذي قابل ,إن مناهضة المشروع الصهيوناي عبر مقاومة الشعب الفلسطيني للحتلل يمنثل نابراسا في
المشهـــــــــــد الممني للحرب ضند شعوب العالم  :يقيننا إدا أناه من واجب كنل حركات التحرر ,المنظمات ,الفراد المتعاطفين مع
قاضنية الشعب الفلسطيني وكنل المناهضين للعدوان المبريالي و كنل اللذين يؤمنون و يدافعون على قايم الرياضة و
.المناهضين لكنل محاولت توظيفه الى الوقاوف بوجه هذه المحاولت
" ناذنكر بأّنن يوم  10مارس تنم تنظيم " اليوم العالمي لمناهضة السباق
The International Day of Action to #RelocateTheRace,
نادعو الجميع الى مواصلة تنظيم هذه التحنركات للعلم و التنديد  ,الى تنظيم مظاهرات و احتجاجات بغاية منع اناطلق سباق
ايطاليا للدراجات الهوائية من الكيان الغاصب نل يكون وسيلة لشرعنة احتلل فلسطين و احتفالنية للروابط بين الحتلل الصهيوناي
.و المبرياليين اليطاليين
شكرا
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