
 
 

                           ساناإلن لحقوق المغربية الجمعية
 المركزي المكتب   

 

 الفلسطيني الشعب مع للتضامن العالمي اليوم بمناسبة بيان

 المصير تقريروالعودة و االستقالل فيالثابتة  هوقحق أجل من الفلسطيني للشعب الدعم كل

 اإلدانة وكل الوطني، ترابه لامك علىدس وعاصمتها الق المستقلةلة الفلسطينية دوال وبناء

  الصهيوني الكيان مع التطبيع لسياسة

 من واالنعتاق للعدل المحبة العالم شعوب جانب إلى اإلنسان، لحقوق المغربية الجمعية تخلد

 الشعب مع للتضامن العالمي اليوم والصهيونية، مبرياليةلإل المناهضة والحركات االستعمار،

 قرارها في المتحدة لألمم العامة الجمعية تبنته والذي سنة، كل من نونبر 92 يصادف الذي الفلسطيني

 ،7212 دجنبر 79 بتاريخ د56/43 قرارها في عليه التأكيد وأعادت ،7211 دجنبر 9 في المؤرخ

 الفلسطينية القضية حقيقة على وتركيزه الدولي المجتمع اهتمام إلثارة فرصة يشكل الذي اليوم هذا

 بنياته وتدمير والتهجير والقتلايد هواألبارت واالستيطان االستعمار من يعاني شعب قضية رهاباعتبا

 . والحضارية االقتصادية ومقدراته

 الكيان وزرع 7231 عام فلسطين تقسيم ذكرى اليوم نفس في يصادف نونبر 92 إن

  القوى ميزان بفعل المية،الع مبرياليةواإل االستعمارية القوى من مكشوف بدعم المنطقة في الصهيوني

 . ومدعميها  الصهيونية الحركة لفائدةالمختل 

 الفلسطيني الشعب لحق الذي التاريخي بالظلم اعترافا أيضا طياته في يحمل اليوم هذا إن

 الوطنية الحقوق اتجاه بالتزاماته الدولي المنتظم لتذكير محطة أنه كما عنه، ترتب ما وكل التقسيم جراء

 تدخل دونبنفسه  المصير تقرير في الحق وهي للتصرف؛ قابلةال وغير الفلسطيني شعبلل الثابتة

 الالجئين عودة في الحق القدس، بعاصمتها المستقلة  دولته وبناء أراضيه على وسيادته الحق خارجي،

ونية وعلى رأسها يمن خالل إرهابات العصابات الصه منها قسرا هجروا التي وممتلكاتهم ديارهم إلى

 . صابة الهاغانا ع

 للديمقراطية المتطلعة المنطقة شعوب حقوق انتهاك مخاطر تصاعد ظل في اليوم هذا يحل

 ،احترام حقوق اإلنسان في شموليتهاوالمساواة بين النساء والرجال و االجتماعيةوالعدالة  والحرية

 تقرير في حقها ادرةبمصوثقافية وبيئية، ومحاولة تفتيتها   واجتماعيةمدنية وسياسية واقتصادية 

 أمريكي،الصهيو والتحالف العربية لألنظمة المكشوف ؤالتواط جراء عليها، والعدوان بنفسها مصيرها

 القتل جرائم على المبنية التوسعية مخططاته في الصهيوني الكيان لمضي مالئما مناخا وفر مما



 
 

 أوصال وتقطيع البيوت، وهدم العنصري  الفصل وجدران المستوطنات إلقامة األراضي ومصادرة

على قطاع  السافر الحصار إحكام في واإلمعان معزولة، غيتوهات الى وتحويلها المحتلة األراضي

 الحرب جرائم من مزيدال وارتكاب السجون، في األطفال فيهم بما الفلسطينيين بآالف والزج غزة،

  .اإلنسانية ضد الجرائمو

 والمقاومة الكفاح بخيار تشبثه معلنا، العدوان اجهةمو في الفلسطيني الشعب يستمر المقابل في

بما فيها أراضي  -المحتلة الفلسطينية األراضي جميع شملت ،ثالثة شعبية انتفاضة في أشكالها بكل

 دائرة واتساع ارتفاعمن  العالمه يشهد مايترافق مع  وهو ما. واالنعتاق للتحرر كسبيل وحيد  – 7231

 قوى انخراط خالل من وذلك الفلسطيني، الشعب صمودنضال ول الداعمة والمبادرات األصوات

 الشاملة بالمقاطعة للمطالبة وحقوقيةوأكاديمية  ثقافية وفعاليات وحركات وبرلمانات ديمقراطية

 والشركات البضائع مقاطعة استهداف خالل من وذلك الصهيوني، للكيان وأكاديميا وثقافيا اقتصاديا

 . المحتلة فلسطين في جرائمها ارتكاب على الصهيوني الكيان تدعم التي لكت أو" اإلسرائيلية"

 في طنخرلموا عمادنضاله ال واصلي إذ اإلنسان، لحقوق المغربية لجمعيةالمكتب المركزي لو

 الصهيونية اآللة وجه في الفلسطيني للشعب المؤيدة للمطالب العادلة والمشروعة  المبادرات جميع

 : تؤكد العربية الرجعية مع بتواطؤ العالمية ليةمبريااإل وراعيتها

من أجل حقوقه الثابتة  الفلسطيني؛ لشعبنضال ال الداعم والثابت المبدئيالجمعية   موقف -

 لامك على وعاصمتها القدس  المستقلة لة الفلسطينية دوال وبناء المصير تقريروالعودة و االستقالل في

 .الوطني ترابه

 ومطالبتها ،دهايتألباروا ولسياسة مبريالياإل الصهيوني العدوان ستمرارال ة الجمعية إدان -

 الفلسطيني، للشعب والمشروعةالعادلة  الحقوق ضمان في مسؤولياته كافة بتحمل الدولي المنتظم

 في الفلسطيني الشعب حق رهن وعدم الصهيوني، الكيان على وسياسية اقتصادية عقوبات وفرض

 العدو سياسة مع المتطابقة في المنطقة  االستراتيجية ومصالحها مبرياليةاإل ئربالدوا االستعمار تصفية

  ؛إلدامة اغتصابه واحتالله لفلسطينالساعي  الصهيوني

 ومحاكمة الفلسطينيين األسرى جميع سراح بإطالق القاضي مطلبهاالجمعية  تجدد -

 في مشاركتهم خلفية على اعتقالهم إبان األطفال طالت التي تلك خاصة التعذيب جرائم على المجرمين

      الحالية؛ االنتفاضة

 في الصهيوني الكيان مع التطبيع دائرة توسيع في المغربية الدولة استمرارالجمعية  شجب -

التي ترتفع  التجارية والمبادالتواألكاديمية والرياضية  والسياحية االقتصادية المجاالت مختلف

 أخرى.معدالتها سنة بعد 



 
 

المغربية المناصرة للشعب الفلسطيني  الديمقراطية والقوى الحركات جميع الجمعية  ةدعو -

 لتجريم قانون سن على المغربية الدولة وحمل الفلسطينية القضية دعم في الفعلي االنخراط إلى

 أو الصهيونية الجرائم بمباركة لها المشهود أو الصهيونية المؤسسات مع تعامل أي يحضر التطبيع،

  االحتالل؛ الستدامة تقنية أو لوجستيكية خدمات تقدم لتيا تلك

 وعنصرية واستيطانية استعمارية حركة الصهيونية أن على أخرى مرة الجمعية  تأكيد -

 في والمساهمة لالنخراط الدائم استعدادها عن وتعبر ،عالميينال واألمن للسلم تهديدا وتشكل  وعدوانية،

العادلة  حقوقه أجل من الفلسطيني الشعبنضال ل والداعمة يةللصهيون المناهضة المبادرات كل

 جدول في تستحقها التي األهمية وإعطائها الفلسطينية القضيةب االهتمام تقوية إلى داعية المشروعة،و

 .    فعلها مجاالت جميع في والتقدمية الديمقراطية القوى  أعمال

 92/11/9112الرباط في 

 المكتب المركزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


