
 
 

 
 
 
 

 عربي الدولي حول الحق في العودة إلى الملتقى ال
 )دمشق(

 
 ، نحن المنظمات أعضاء الشبكة )تشرین الثاني ( نونبر15 یوم )اسبانیا (في اجتماعنا بمالقا

 :التضامنیة ضد احتالل فلسطین  قررنا 
من  حشد كبیر یشارك فیھالذي " حق العودة" أن نبعث بندائنا إلى ملتقى دمشق بخصوص 

الحساسیات السیاسیة و االجتماعیة و الحقوقیة الدولیة المھتمة بالقضیة الفلسطینیة حول األوضاع  
 :الخطیرة و المتفاقمة التالیة

 
إنھ أمر مھول و مخجل، أن یستمر الشعب الفلسطیني تحت براثین االستعمار الغاشم ،  -

 .الوحشي اإلسرائیلي في القرن الواحد و العشرین
 
 كل لي بأسره و كافة حكومات العالم  یتحملون المسؤولیة المجتمع الدوالعربیة، و أن الدول  -

 . الوضعیة المزریة التي یعاني منھا الشعب الفلسطینيعن ،حسب موقعھ
 
 من االستعمار،  التخلص العمل علىو من واجبھأن المجتمع المدني یتقاسم نفس المسؤولیة  -

طینیة المبني على القوانین الدولیة ، والقرارات و المطالبة بوضع حل عادل للقضیة الفلس
 .محكمة العدل الدولیةاألممیة و 

 
نؤكد على تشبثنا بحق الشعب الفلسطیني في الحریة و االستقالل، و حقھ الشرعي في الدفاع  -

 .عن ذلك
 
ندین بشدة و بدون قید، كل الخروقات الھمجیة اإلسرائیلیة المرتكبة في حق الشعب  -

الفصل جدار "ن قتل و تصفیة و سجن و حصار، ھذا باإلضافة إلى الفلسطیني، م
 .و عدد ال حصر لھ من األعمال اإلجرامیة" العنصري

 
 أراضیھم المسلوبة، كما نطالب نؤكد أیضا تشبثنا بحق الالجئین الفلسطینیین في العودة إلى -

الھیئات الحقوقیة الدولیة بالضغط لتوفیر الحمایة القانونیة لالجئین الفلسطینیین، و تمكینھم 
من كل الحقوق التي تؤكدھا اإلعالنات العالمیة لحقوق اإلنسان، و الكف عن عزل 

ھا باقي مخیماتھم و خنق حریة تنقلھم، و حرمانھم من أبسط  الحقوق التي یتمتع ب
 .المواطنین، كما ھو الحال في لبنان

 



نرفض أیة محاولة من شأنھا أن تختزل قضیة الالجئین الفلسطینیین إلى مجرد قضیة  -
 حق تتمثل في احترامبل القضیة . إنسانیة تتم معالجتھا بتوفیر المخیم، األكل و الشرب

 .العودة
 من المجتمع اجزء باعتبارھا التضامن ضد احتالل فلسطین،شبكة بناء على كل ما تقدم، 

 :علن اآلتي تالمدني، 
 
في استرجاع أراضیھ المغتصبة و ي  مع المطالب الشرعیة للشعب الفلسطینتضامنھا -

 . القدس، و حق الالجئین الفلسطینیین في العودةھا فیبماالمحتلة و تأسیس دولتھ المستقلة 
 
 
مواجھة الغطرسة  والعمل على عينطالب من خاللكم الرأي العام الدولي لاللتزام الجما -

 استعادة الشرعیة الدولیة و قراراتھا و من بینھا الحق فيب  التقیداإلسرائیلیة و إجبارھا على
 . العودة للشعب الفلسطینياألرض وحق

 
 نتمنى للقائكم العربي الدولي حول حق العودة،  النجاح و التوفیق، و نؤكد على رغبتنا ختاماو 

 و التعاون بین فعالیات المجتمع المدني الدولي، للعمل على تحقیق األھداف  التنسیقتعزیزفي 
 .التي نشترك فیھا جمیعا لفائدة حق الشعب الفلسطیني

 
     )اسبانیا(الشبكة التضامنیة ضد احتالل فلسطین                                     

 
 


