
  

14ماررسس / أأذذاارر٬،  25عمانن٬،   

 

االقدسسبيیانن   

االعربي االمنتدىى االديیمقرااططي ااالجتماعي صاددرر عن  

 

تدااوولت في تقريیر وواالمجتمعة في عمانن٬، وواالتي ناقشت  ااعضاء االمنتدىى االديیمقرااططي ااإلجتماعي االعربيإإنن ااألحزاابب 
خاططر٬، ووقد وواالتصديي لما تتعرضض لهھ من مقضيیة االديیموقرااططيیة في االعالم االعربي٬، قرررتت تكريیس لقائهھا لقضيیة االقدسس 

االتصاعد االخطيیر في ااالعتدااءااتت ااالسراائيیليیة االتي تستهھدفف االقدسس باالستيیطانن وواالضم وواالتهھويید٬، ووتجاووززتت كافة  الحظنا
االحدوودد باالعتدااء على االمقدساتت االديینيیة ااالسالميیة وواالمسيیحيیة ٬، بما في ذذلك االتطاوولل على االمسجد ااألقصى ووعلى 

االمصليین فيیهھ.  

:ووهھھھي تؤكد  

1-  لاالرفض االمطلق لما قامت بهھ ااسراائيیل من ضم غيیر شرعي مرفوضض من كل ددوولل االعالم للقدسس االمحتلة٬، وولك 
ذذلك من تغيیيیرااتت أأكد قراارر محكمة االعدلل االدووليیة في الهھھھايي على ررفضهھا ووضرووررةة إإززاالتهھا.ما ترتب على   

 
2- ما  لووخاصة في االقدسس وومحيیطهھا٬، وولكتلة ررفض ووإإدداانة ااألنشطة ااالستيیطانيیة في سائر أأررجاء ااألررااضي االمح 

يیراافقهھا من عمليیاتت تهھويید ووتغيیيیرااتت على ااألررضض.  
 

3- إإدداانة ووررفض منظومة االفصل وواالتميیيیز االعنصريي في فلسطيین وواالتي حولت ااالحتاللل ااالسراائيیلي ااألططولل في  
.عنصرييفي ززمن االفصل اال االتارريیخ االحديیث إإلى منظومة أأباررتهھايید أأسوأأ مما كانن سائدااً في جنوبب اافريیقيیا  

 
4- حق االشعب االفلسطيیني في االحريیة االكاملة ووإإنهھاء ااالحتاللل ووتحقيیق ااالستقاللل في ددوولة فلسطيین كاملة  ؤكدت 

االسيیاددةة ووعاصمتهھا االقدسس االعربيیة.  
 

5- على  (BDS)االعقوباتت  إإلى تبني ااسترااتيیجيیة االمقاططعة ووفرضضتدعو كافة شعوبب االدوولل االعربيیة وواالصديیقة  
نظامم ااالحتاللل وواالتميیيیز االعنصريي. تنهھيرتدعع ووتئيیل ووسحب ااالستثماررااتت منهھا٬، حتى ااسراا  



6- تؤكد عزمهھا على االعمل مع كافة ااألحزاابب وواالمؤسساتت االدووليیة إلنجاحح حملة االمقاططعة ووفرضض االعقوباتت  
ألررضض اا علىاالفلسطيیني ووتغيیيیر ميیزاانن االقوىى٬، باعتباررهھھھا االوسيیلة االفعالة للتضامن االدوولي وولمساندةة االشعب 

لصالح االشعب االفلسطيیني.  
 

7- تؤكد ددعمهھا االكامل للمقاوومة االشعبيیة االجماهھھھيیريیة االفلسطيینيیة ووما تحققهھ من نضاالتت فلسطيینيیة كانن أأبرززهھھھا  
االفلسطيینيیة االشريیكة ٬، حركة فتح ووحركة االمباددررةة  للحركاتتيین حجلة ووتؤكد ددعمهھا تجارربب بابب االشمس ووع

.االمقاوومة االشعبيیة ووحركة االمقاططعة ووتوسيیع االوططنيیة في كفاحهھما من أأجل تطويیر  
 

8- تؤكد عزمهھا على عقد مؤتمرهھھھا في مديینة االقدسس االعربيیة حالما تسمح االظرووفف بذلك٬، ووتؤكد إإصرااررهھھھا على  
االعمل االمشتركك من أأجل تحريیر االقدسس من نيیر ااالحتاللل وواالتميیيیز االعنصريي.  

 
9- شعب االفلسطيیني وومع االقدسس على تدعو كافة أأعضائهھا ووأأنصاررهھھھا إإلى االمشارركة في أأنشطة االتضامن مع اال 

ووهھھھو االعامم االمكرسس ددووليیاً وومن ااألمم االمتحدةة للتضامن مع االنضالل االعاددلل للشعب االفلسطيیني. 2014مداارر عامم   
 

10- فيیما يیتعلق باألسرىى االفلسطيینيیيین بمن ) Robben Island Declaration(تأيیيیدنا إلعالنن "جزيیرةة ررووبيین"  
االمنتخبيین من االمجلس االتشريیعي االفلسطيیني مثل مروواانن االبرغوثي ووأأحمد فيیهھم االزعماء االسيیاسيیيین ووااألعضاء 

شوبكي ووتدعو شركائهھا االدووليیيین لالنضمامم لإلعالنن ووااتخاذذ ااجرااءااتت صاررمة من أأجل االاددااتت ووفؤاادد عس
.تحريیر كل ااألسرىى االفلسطيینيیيین وواالتمسك بالديیمقرااططيیة االفلسطيینيیة  

 
11- ائهھ لمتابعة ملف االقدسس ووبرمجة ووتنفيیذ نشاططاتت مكافحة قررر االمنتدىى تشكيیل لجنة خاصة بالقدسس من ااعض 

ااالجرااءااتت ااالسراائيیليیة فيیهھا ووتكريیسهھا كعاصمة لفلسطيین.   

 

 


