
 
 

 !إدانة العدوان الصهيوني على القدس وغزة بفلسطين

 2021مايو  19 في ،إيكورقرار 

مع  حقوق الشعب الفلسطيني مؤخًرا بعًدا خطيًرا بشكل متزايداتخذ عدوان دولة إسرائيل الصهيونية على 

وسبقت ذلك استفزازات . القانونية وبقوة السالح بالوسائلالتهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح في القدس الشرقية 

قامت الشرطة ، منذ بداية شهر رمضانو .العرب!" جميع"اقتلوا  تهتف يفي الشوارع وه تطاف التيجحافل الصهاينة 

لجأت ، في مواجهة االحتجاجات الفلسطينية المشروعةو. إلسرائيلية بمضايقة المصلين العرب في المسجد األقصىا

. قتل نساء وأطفال وشيوخ فلسطينيينمما أدى إلى ، القوات الصهيونية إلى أنواع مختلفة من األسلحة النارية الفتاكة

وقد أدى ذلك . ت السكان العرب في بلدة اللد القريبة من تل أبيبقمعت الشرطة والجيش اإلسرائيليان بال رحمة احتجاجا

هجمات إسرائيل مع االحتفاالت الرسمية بـ "انتصارها"  تتزامنو. حالة الطوارئ في تلك المدينة ألول مرةفرض إلى 

 .أيامالستة في حرب 

مما أسفر عن مقتل ، المدنية وتدمير المباني الشاهقة واصل الجيش اإلسرائيلي قصف األحياء، في غزة

من بينهم أكثر من ، شخص 200الهجمات أكثر من  اغتالت، مايو / أيار 17حتى ف. ن األبرياءالعشرات من الفلسطينيي

يقوم الجيش و. تم تدمير مكاتب قناة الجزيرة اإلخبارية ووكالة األسوشييتد برسكما . جرح المئاتو طفالً  61

العديد من الدول  آلة الدعاية اإلمبريالية في ونشرت ،2014اإلسرائيلي بأكبر غارات جوية على فلسطين منذ عام 

ومع . فكرة خاطئة مفادها أن هذه الهجمات هي رد على أسلحة حماس وأن األمر يتعلق بالدفاع عن النفس ،الغربية

تواصل حكومة إسرائيل انتهاكها المتعمد لجميع قرارات . جرائم حرب وإبادة جماعية عبارة عنفإن هذه الهجمات ، ذلك

ترتبط اإلمبريالية األمريكية ارتباًطا وثيقًا بسياسة االحتالل و. الشعب الفلسطينياألمم المتحدة المتعلقة بحقوق 

 .الصهيوني

 والقوة المسلحة ضاءالق باستعمال اهالمجازر الصهيونية على األراضي الفلسطينية ونهب أراضي يكورإتدين 

 اطارأنه في  إيكورتؤكد و. ة ومقاومته في كفاحه ضد االستعمار الصهيونيمها للشعب الفلسطيني وقواه الحيوتعلن دع

ترفض بشدة وصف انتقاد و. العنصرية وممارسة معاداة السامية النزعةإدانة  تتم، تقاليد الحركة العمالية الثورية

 .ة اإلجرامية لحكومة إسرائيل بأنها معاداة للساميةالسياس

مئات اآلالف من  وانخراط نظمت مئات المسيرات الجماهيرية في جميع أنحاء العالم، ل األسبوع الماضيخال

الذين من اليهود اإلسرائيليين المزيد وهناك . تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني عبروا عنالمشاركين الذين 

رفض عمال الموانئ تحميل السفن ، في ميناء جنوة اإليطالي. يدعمون وينضمون إلى النضال الفلسطيني ضد االحتالل

جميع منظماتها للتعبير عن تضامنها  إيكوروتدعو . بأسلحة متجهة إلى إسرائيل كدليل على التضامن مع الفلسطينيين

 .مع الشعب الفلسطيني وإدانة المذابح المستمرة لألطفال والنساء وكبار السن

 ن!الحرية لفلسطين! تحيا فلسطي

 أوقفوا االستعمار الصهيوني لفلسطين!
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