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بيان صحفي
ّ
إن الواليات المتّحدة األمريكية متجاهلة الحقوق الدّوليّة
وقرارات األمم المتّحدة والتّاريخ والحقائق االجتماعية قد
أثارت حالة من عدم االستقرار والفوضى وش ّجعت إسرائيل
دولة اإلرهاب على مجزرة أخرى بإصدار قرار نقل
سفارتها إلى القدس ال ّ
شريف .وتطبيق هذا القرار المشؤوم
سبعين للنّكبة يظهر بعد التّحريض
في يوم الذكرى ال ّ
واالستفزاز الكبيرين في هذا األمر.
ونحن نلعن مرتكبي وشركاء هذه المجزرة التي تجرى
األول من القرن الواحد والعشرين.
بعقليّة صليبيّة في ّ
الربع ّ
ّ
إن صمت اإلنسانيّة جمعاء على استمرار انتهاك حقوق
ال ّ
ي
ي البريءعلى يد دولة االحتالل ال ّ
صهيون ّ
شعب الفلسطين ّ
حريّاته األساسيّة
منذ عشرات ال ّ
سنوات وحرمانه من أه ّم ّ
جرؤ على هذه المجزرة ليس مقبوال أبدا.
ومؤخرا هذا الت ّ ّ
أن التّاريخ سيس ّجل هذه األيّام كبقعة سوداءّ .
شك في ّ
ال ّ
إن
ال ّ
ي يمتلك حق المقاومة المشروعةّ .
إن دولة
شعب الفلسطين ّ
االحتالل اإلسرائيلي وحاميتها أمريكا قد ارتكبتا إرهابا دوليّا
بممارسة العنف ضدّ المظلومين في ال ّ
شرق األوسط.ونحن
ندعو األمم المتّحدة والمحكمة الجنائيّة الدوليّة في
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الهاي لتأدية مهمتهما وننتظر منهما فتح تحقيق عاجل على
دونالد ترامبوبنيامين نتنياهووفعل الواجب في حقّهما إذا
ذرة من
كانت هناك حقوق دوليّة وكانت لدى اإلنسانيّة ّ
ضمير.
ال ّ
ونحن ّ
نعزي ال ّ
ي المظلوم البريء .ونعتقد ّ
أن
شعب الفلسطين ّ
ك ّل العالم عاجال أم آجال سوف يدرك أنّه ليس فقط إخواننا
الذين استشهدوا دفاعا عن أوطانهم وشرفهم بل كذلك قد
اغتيلت حقوق اإلنسان.
ضمير إلى اتّخاذ موقف ضدّ أمريكا
وندعو ك ّل أصحاب ال ّ
صوت ضدّ ظلمهما ومساندة ال ّ
شعب
وإسرائيل و إعالء ال ّ
ّ
"فإن ّأول ما سنتذ ّكره عند انتهاء ك ّل شيئ هو
ي.
الفلسطين ّ
صمت إخواننا".
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