
و           الحرب مناهضة حركات استراتجية حول الدولي بيروت ملتقى اعلان
العولمة 

الشبكات            و السياسية الاحزاب و المنظمات و الاجتماعية الحركات مندوبو نحن
من    القادمون السلام        54والائتلافات، و العدالة اجل من المناضلون و دولة

في             هنا المجتمعون و التعددية و التضامن و بالمساواة الملتزمون و العالمي
التي           الاستثنائية بالفرصة نرحب التاريخ، من الحرجة اللحظة هذه في بيروت

المنطقة            في رفاقنا و اصدقاءنا مع علاقاتنا تمتين و تعميق لنا اتاحت
في          . العربية المعلنة العمل خطط و الوحدة ثوابت نؤكدعلى المناسبة هذه في

ضدّ              و فلسطين، و العراق احتلال ضّد النضال بمواصلة نتعهد و جاكارتا اعلان
الشركات    تقودها التي الدكتاتوريّات  , العولمة ّضد .و

المتحدّة             للولايات بالنسبة مفصليّة معركة الأوسط الشرق في تخاض
الرئيسيّتين        , الأميريكيّة المواجهة ساحتي الى فلسطين و العراق تحوّل وقد

المقاومة      خيار و العدوان منطق و    . بين العراقيّ الشعبين تحرّر انّ
العدل             اساس على جديد عالم بناء اجل من منه بد لا شرط معركتهم . الفلسطينيّ ان

معركتنا  . هي

الاحتلال          - مقاومة في فلسطين و العراق شعبي لحق دعمنا نعلن
لقوات         - و الامريكية الاحتلال لقوات المشروط غير الانسحاب الى ندعو

العراق "التحالف" . من
لفلسطين    - الاسرائيلي الاحتلال بانهاء . نطلب
نؤكد          - الهدف هذا تحقيق وحتى الفلسطينيين للاجئين العودة بحق نطالب

الاجتماعية        و الاقتصادية حقوقهم كافة اعطائهم ضرورة على
لبنان    في خاصة .   والسياسية،

للصهيونية،       - الاستعمارية و العنصرية للطبيعة ادانتنا نعلن كما
الاسرائيلي   الكيان . ايديولوجية

المستوطنات        - جميع بتفكيك و العنصري الفصل جدار بازالة . نطالب
و       - العراقيين السياسيين المعتقلين جميع سراح باطلاق نطالب

الفلسطينيين

اجل              من و الديمقراطية اجل من المنطقة شعوب نضال مع تضامننا عن نعلن و
قمع            مواجهة في و الاجتماعية و الاقتصادية و المدنية و السياسية حقوقهم

. الدكتاتوريات

ضد             اللبناني الشعب مقاومة لانطلاقة العشرين و الثانية الذكرى في نحيي كما
اللبنانية           المقاومة شاتيلا و صبرا مجازر ذكرى في و الاسرائيلي الاحتلال



مع              تضامننا على نؤكد و العالم انهاء مختلف في لنا الهام مصدر كانت التي
اللبناني        الجنوب من المحتل الجزء في المستمر . نضالها

التأكيد             الا يسعنا لا و مشتركة حملات في ستتمثل لتضامننا العملية الترجمة
المشترك         العمل و الايجابية الحوار دينامية استمرار ضرورة . على


