
            أطاك المغرب

 في مواجهة العولمة الليبرالية

 

 !الصهيونية البربريةأوقفوا 

  من أجل حملة واسعة للتضامن مع الشعبين اللبناني و الفلسطيني
ليلة السبت الماضي استباحت قنابل اآللة العسكرية الصهيونية مرة أخرى و بمبارآة أمريكية و صمت عربي مريب ملجأ بمدينة 

لبنان منذ   قتيال ونحو ألفي جريح في750 الحصيلة إلى  طفال ما يرفع32 شخصا بينهم 65 قتل ما ال يقل عنم مما أسفر عنقانا 
 .لبنان  علىاإلسرائيليالثاني عشر من الشهر الجاري تاريخ بدء الهجوم 

 اء عملية عسكرية إسرائيلية أثن1996م عا تذآرنا هذه األحداث األليمة المدبحة التي قامت بها إسرائيل في نفس البلدة قانا و
الطائرات الحربية   إلى مقر تابع لألمم المتحدة قامت أن التجئوا بعدنللبنانييا من 109 سقط حيت" عناقيد الغضب "سميت

  .اإلسرائيلية بقصفه

و النساء و استباحة أمريكية بما هو قتل لألطفال -على الطريقة الصهيو" الحرية" توضح هذه الجريمة مجددا طبيعة عالم 
 و تكييف لإلقتصادياتها مع مصالح )اتفاقيات الشراآة و التبادل الحر(خيرات الشعوب إما عن طريق اتفاقيات استعمارية جديدة 

من أجل توطيد هيمنتها ....) لبنان، فلسطين، العراق، أفغانستان،( أو عبر التدخل العسكري المباشر الشرآات المتعددة الجنسيات
  .نطقة اختارت لها من األسماء الشرق األوسط الكبيرعلى م

آندا، إسبانيا، (مباشرة بعد نقل صور أحداث قانا األليمة على شاشات التليفزيون، هب مجموعة من المناضلين عبر العالم 
وحتى داخل إسرائيل نفسها، للتظاهر و االحتجاج و منهم من لم يتردد في  .....ستراليا  الهند، أأمريكا، بريطانيا، فرنسا، باآستان،

من أجل التنديد بالمجازر الصهيونية و التعبير عن تضامنهم مع الشعبين اللبناني ) البديل العالمي: مثال (الذهاب إلى جنوب لبنان 
  . إلى مستوى الحدث و فضاعة الجرائم ترقفي حين ظلت أشكال التضامن العربي و المغربي باهتة لم. و الفلسطيني

  : لبناني، نطالب ب  إننا في أطاك المغرب و إذ ندين بشدة الهجمة الصهيونية على الشعب ال

وعدم استقبال أي آان من مجرميه على   الرسمية و االستخباراتية مع الكيان الصهيونيةقطع آل العالقات الدبلوماسي •
 بتراب المغر

 .إلغاء آل اتفاقيات التعاون العسكري مع الدول اإلمبريالية •
 اللبناني بتقرير مصيره بنفسهلشعب لالسماح  •
  لمسئولين عن الجرائم ضد اإلنسانية التي تقترفها إسرائيل في لبنان و فلسطين و امجرمي الحرب محاآمة •

ندعو آافة  وآما نؤآد استعدادنا لالنخراط في  بناء حرآة لمناهضة الحروب اإلمبريالية بالمغرب من منظور أممي 
ير عن رفضها للعدوان اإلمبريالي و  مناسبة للتعبنراهاالمناضلين و المواطنين إلى الخروج للشارع و ابتداع األشكال التي 

  .التضامن مع الشعبين اللبناني و الفلسطيني

  ال لإلرهاب اإلمبريالي الصهيوني، ال لعسكرة العالم

  عاش التضامن األممي

    أطاك المغرب
الوطنية السكرتارية  
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