
 

 ضد التطبيع ولدعم فلسطين  ربيةالمغبيان الجبهة 

( من األسرى  6باهتمام تفعمه مشاعر الفخر واالعتزاز، تابعنا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع خبر قيام ستة )

سجن المؤبد،  دائيين الفلسطينيين المحكومين من طرف كيان االحتالل الصهيوني بعقوبات سجنية طويلة المدة تصل حتى الالف

راضي الفلسطينية المحتلة؛   أسير فلسطيني آخرين، بعملية  بطولية لكسر قيود االعتقال بسجن جلبوع باأل 400ضمن حوالي  

بكت الكيان الصهيوني بكل أجهزته السياسية والعسكرية والبوليسة؛ وألحقت به  ومعانقة شمس الحرية، وهي العملية التي أر

أجمع، وأسقطت أرضا دعاية تفوق أجهزته األمنية واالستخبارية بعدما سبق للمقاومة أن حطمت  إذالال كبيرا أمام العالم

أن العمل الذي قام به األبطال الستة   جيش الذي ال يهزم". كما أكدت مجددا أن عزيمة األسرى لم تنكسر أبدا  وأسطورة "ال

وتحرير كل فلسطين، وأن مشاريع التطبيع مع الكيان   يؤكد أن المحيد عن طريق النضال والمقاومة من أجل دحر االحتالل

   .ربية الرجعية ومن بينها النظام المغربي سيرمى في مزبلة التاريخالصهيوني العنصري لعدد من األنظمة العربية والمغا

ة االحتالل، قامت  عادتها اإلجرامية ومن أجل التغطية على هزيمتها وفشلها أمام الرأي العام الصهيوني المدعم لسياسة دول وك

خناق عليهم وإبعادهم عن عائالتهم هذه األخيرة بعدة إجراءات انتقامية/عقابية في حق األسرى الفلسطينيين قصد تشديد ال

إمكانية النيل من صمودهم ومقاومتهم وتحديهم البطولي للمؤسسة السجنية    وتفريقهم على عدد من السجون؛ متوهمة

 .اجهته الحركة األسيرية بانتفاضة عارمة في مختلف السجونالصهيونية البغيضة. وهو ما و

ر إننا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إذ نحيي كافة أشكال المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد االستعما

 :الصهيوني وسياسته العنصرية، نعلن ما يلي

يخي سرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع البغيض في تحد تارأوال: إن عملية معانقة الحرية البطولية التي قام بها األ

قاطع  للسجان الصهيوني، هي "صفعة أخرى لألجهزة األمنية الصهيونية" كما أكد ذلك كل المتتبعين عبر العالم، وهي دليل 

 .على الفشل الذريع ألجهزة االستخبارات الصهيونية الذي يتباهى بها كيان االحتالل عالميا

ه العملية البطولية وبقدر ما تشكله من انتصار وفخر للمقاومة الفلسطينية؛ فإنها دليل على صواب خط المقاومة  ثانيا: إن هذ

 .فلسطيني من داخل السجون ومن خارجها حتى التحرر واالستقاللوتأكيد لعزيمة األسرى الفلسطينيين على مواصلة النضال ال

طينيين، ودعوتنا كافة األحرار ببالدنا وعبر العالم لدعم نضالهم وصمودهم والتعريف ثالثا: تحيتنا لكافة األسرى الفلس

االنتقام والتقتيل   بأوضاعهم ومعاناتهم داخل سجون االحتالل، ومن أجل وضع حد لالعتداءات الصهيونية عليهم، ولسياسة

عبية، بدءا بمناهضة سياسات التطبيع وإسقاط  الموجهة ضدهم، ولمواصلة دعم الكفاح الفلسطيني بكافة األشكال الرسمية والش

اتفاقياتها الخيانية، وحتى انتزاع كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتحقيق كامل تطلعاته في التحرر واالستقالل وبناء  

 .امل التراب الفلسطينيدولته على ك

وكل قواه المقاومة بضرورة االحتضان الكامل للشعب رابعا: تأكيد الجبهة على ما طالبت به كافة فصائل المقاومة الفلسطينية 

الفلسطيني ومقاومته بمختلف مكوناتها لألبطال الستة، حتى اليتم اعتقالهم مجددا؛ وتضامنها مع الحركة األسيرية الفلسطينية 

 .مة لها في الضفة والقطاع في نضالها وانتفاضتها ضد الكيان الغاصبومع الحركة االحتجاجية الداع

ا: تنديدها باالعتداءات واالعتفاالت االنتقامية التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق عائالت األبطال الستة، وشجبها خامس

المواطنين والمواطنات الفلسطينيين  للصمت الدولي تجاهها، ومطالبتها من منظمة األمم المتحدة تحمل مسؤولياتها في حماية 

 .جراميةمن بطش الجيش الصهيوني وممارساته اإل
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