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  بيان صادر عن اجلبهة الديمقراطية يف دولة فلسطين
 "ريشون ليتسيون"حول جمزرة 

20/5/1990      

  

يا من قهرتم .. يا جماهير االنتفاضة الباسلة، أيها األبطال يا جنود حرب االستقالل الوطني"
اخليار العسكري الصهيوين، أيها املناضلون واملناضالت يف خط الصدام األمامي ضد قوات 

يا كل الفرق الضاربة وأعضاء اللجان الشعبية، يا ذوي الشهداء، يا .. حتالل وقطعان مستوطنيهاال
من تواصلون تصديكم للعدو الفاشي وعمالئه، يا من حققتم معجزة البطولة حيث انتصر الكف 

  .على اخملرز فأصبحتم رمزاً للكفاح وأسطورة للنضال الوطني

ل معركتنا الوطنية مرحلتها احلاسمة ضد االحتالل، نعم اآلن دقت ساعة تصعيد االنتفاضة ودخو
أنتم يا أبطالنا، أنتم يا جماهير شعبنا، أنتم القادرين اليوم على رد كيد املعتدي وعلى كيل الصاع 

صاعين، أنتم مدعوون جلعل العدو يدفع ثمناً غالياً من دماء جنوده، ومستوطنيه جراء جرائمه 
ام عيد الفطر املبارك، كانت جمزرة خميم جباليا البطل وقبلها أيفباألمس، ويف أول . البشعة
ة نحالين وقبيا وصبرا وشاتيال ودير ياسين، واليوم يقدم العدو على ارتكاب جمزرة رهيبة، جمزر

ريشون (حيث يقتل أحد اجلنود وبدم بارد أبناء شعبنا العزل العمال األماجد يف مدينة عيون قارة 
واجلرحى من أبناء طبقتنا العاملة الفلسطينية ليرووا بدمائهم الطاهرة فيسقط الشهداء ) لتسيون

تراب وطننا ملتحقين بقوافل الشهداء التي ما انفكت طبقتنا العامة تقدمها على طريق احلرية 
  .واالستقالل

  :يا جماهير البطول والتضحية والعطاء يا أبطال املولوتوف

صلة النضال وتصعيده، فمسلسل اجلرائم الصهيونية داء تستصرخكم ملوااليوم يومكم ودماء الشه
البشعة، التي ترتكبها الصهيونية عن سبق عمد وإصرار ومهما اختلفت أدواتها وأشكالها، هذا 

، املسلسل لن يكون له حد إال بتصعيد النضال، إال باجملابهة وإحراق أرضنا حتت قوات االحتالل
فأنتم يا أبطالنا مدعوون اليوم لتجاوز كل مظاهر اخللل وكل اخلالفات ورص الصفوف خلف 

  .وذراعها الكفاحي. ف. ت. قيادتكم م
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، بداية 1990) مايو(أيار  20فلنجعل من تاريخ اجملزرة، : القيادة الوطنية املوحدة يا أبطال الثورة
ة يف جمرى النضال حتى إجناز أهداف شعبنا لتصعيد االنتفاضة ورفع رايتها عالياً لتنطلق شاخم

  .الوطنية يف العودة وتقرير املصير وجتسيد دولتنا املستقلة

إن اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وهي تخوض النضال ضد االحتالل يف طليعة التصدي 
تدعو  واجملابهة لتعاهد جماهير شعبنا أن تكبد العدو أفدح اخلسائر جراء جرائمه البشعة فإنها

جماهير شعبنا الفلسطيني كافة يف الوطن واخلارج إىل شن أوسع حملة نضالية عارمة للرد على 
  .جالدي االحتالل ودحره والتقدم إىل األمام سيراً على طريق تصعيد االنتفاضة الشعبية اجمليدة

برى ولكن إن شعوب العامل احملبة للسالم وحكوماتها مطالبة اليوم ليس فقط بإدانة اجملزرة الك
بالتدخل الفوري لوقف هذه اجملازر وتوفير احلماية الدولية جلماهير شعبنا على أرضها، ولتتحمل 

  .القمة العربية القادمة مسؤوليتها جتاه توفير كل سبل الدعم واإلسناد لشعبنا يف نضاله الوطني

م املسيرات فلنهب جميعاً من فرق ضاربة وجلان شعبية يف كل أرجاء دولة فلسطين إىل تنظي
الشعبية احلاشدة واملظاهرات الصدامية ولقطع الطرق على قوات االحتالل ومالحقة مستوطنيه 

  .اجلبناء وعمالئه أينما وجدوا

تقدموا نحو دحر . تقدموا نحو النصر. فإىل الشوارع هبوا ولتحرق األرض حتت أقدام الغزاة
  .االحتالل وقبره إىل األبد

  ..هداءاجملد للش. عاشت االنتفاضة

  .اخللود لشهداء جمزرة العشرين من أيار اخلزي للمجرمين الصهاينة

 .وإننا ملنتصرون

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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