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 بيان عن الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية
 الشعب الفمسطينى ضد العدوان اإلسرائيمي، ومع

 2021آيار/مايو 22بتاريخ  صادر
 

يوم السبت  ءعقدت "الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية" ىيئتيا العمومية العادية وغير العادية مسا
وقد توافق أعضاء الجمعية التى تضم  .مختمف شئونيا التنظيميةلمنظر فى   2021 آيار/مايو 22الموافق 

عمى التعبير عما  ،(يفتراضاجتماعيم )اال يف ،اقتصاديين من مختمف البمدان العربية ومن بينيا فمسطين
، تمر بيا القضية الفمسطينية تية اليا من مشاعر قوية فى ىذه الظروف الدقيقئفى صدور أعضا يجيش
تتقدم حيث  الغاشم عمى قطاع غزة.العدوان و  ،مى لمفمسطينيين في القدس والضفة الغربيةسرائيالقمع اإل ضد
لى الشعب الفمسطينى لى االقتصاديين الفمسطينين بخاصةإ وتجد  .، بأقوى آيات التضامن األخويمةً عا، وا 

 لزامًا عمييا أن تؤكد عمى المعانى اآلتية :

قام وفى كفاح يسطينمالمساندة المطمقة لمشعب الف :أوالً  ة دولتو المستقمة من أجل تحرير أرضو وا 
 .وعاصمتيا القدس

 

باالقتصادات العربية  وتنموياً  تكاممياً ومرتبط  ،بناء اقتصاد فمسطينى قوّى ومستقل أىمية التأكيد عمى :ثانياً 
نتاجيًا وفى وضرورة فك االرتباط الراىن باالقتصاد اإلسرائيمى ماليًا ونقديًا  ،في أقرب اآلجال الشقيقة وا 

 .التجارة الخارجية
 

بمختمف مناطقو فى كل من قطاع غزة  ير ر فى كفاحو التح يوحدة الشعب الفمسطينالتأكيد عمى  :ثالثاً 
، وفى المدن سية الرائعةقد  يّبة الم  والتعبير عن أسمى آيات التضامن األخوى مع ال .والضفة الغربية والقدس

رفض سياسات التمييز والفصل من أجل ، ى الّمد وحيفا ويافا وعكا وغيرىاف ،األخضرداخل الخط الفمسطينية 
لى قانون القومية اإلسرائيمى الذى نص عمى إسرائيل إ استناداً  ،العنصرى الممارس ضد الشعب الفمسطينى

 بكاممو فى تقرير مصيرهوبالتالى إنكار الحق الثابت لمشعب الفمسطينى  ،دولة قومية لمشعب الييودىك
 .القومى
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أقوى آيات التقدير لمشعب الفمسطينى فى قطاع غزة  ر الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية عنعبّ ت   :رابعاً 
، مع التأكيد بقوس ما" خالل العدوان األخير و ضد اإلنسانيةرة فى مواجية االحتالل وجرائمو "قدّ وبطوالتو الم  

االحتالل اإلسرائيمى ضد الشعب الفمسطينى فى قطاع غزة من لسمطات  وك اإلجرامى اليمجىعمى إدانة السم
ألبرياء عمى رؤوس لوىدم المساكن المدنية  ،تدمير وحشى لمبنية األساسية )الكيرباء و المياه وغيرىا(

 ل.زّ الع   السكان ، وقتلأىمييا
 

ذلت في الفترة األخيرة ثّمن كل الجيود المخمصة التي ب  إذ ت  الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية إن  :خامساً 
ب الفمسطيني في التحرير عجل مساندة الشأعمى المستويين الحكومي وغير الحكومي في الوطن العربي من 

المساىمة القومية والفعالة فى إعادة تعمير ما خربتو أيدى  ىا وأصدقاءىا إلىءأعضاوالتعمير، فإنيا تدعو 
عداد الدراسات والبحوث ذات ثمة فى قطاع غزة البطلحتالل اآلاإل ، بما فى ذلك تقديم المشورة االقتصادية وا 

منظمات المجتمع يمية والدولية والجمعيات األىمية و مالصمة، والتواصل مع المنظمات االقتصادية العربية واإلق
 لية واإلنشائية وغيرىا.الما ي، من أجل إتمام عممية إعادة التعمير من النواحالمدنى والحكومات

 

الفاعميات الشعبية مع أعضائيا المطمق  نامتض تؤكد الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية عمى :سادساً 
كما  .الشاملدعمًا لكفاح الشعب الفمسطينى البطل من أجل التحرير والتقدم  ،فى مختمف البمدان العربية

 ،التضامنية فى مختمف مدن وعواصم العالم من أبناء شعوبيالمفاعميات  م  تعبر الجمعية عن تقديرىا الج  
وكذلك في بعض مدن وعواصم الدول ، عمى مستوى العالم الناميو  ،ومن أبناء الشعوب العربية واإلسالمية

 .دعمًا لمقضية الفمسطينية العادلة ،وغيرىافى لندن وباريس ونيويورك الغربية 
 

مشاربيم من شّتى و ومناطقيم ين العرب كافة من مختمف أقطارىم لالقتصادي نداءىا تؤكد الجمعية :سابعاً 
 ،اقتصادياً بأقوى األشكال، بمختمف الصور و ، يموقفيم المساند لمشعب الفمسطينير عن لمتعبالفكرية، 
، وخاصة في ىذه ، حتى حصولو عمى كافة حقوقو الثابتة دون نقصان، وفكرياً جتماعياً ا، و وسياسياً 

 .رأس القضايا العربية عمى اإلجمال ،والقضية الفمسطينية التي يمر بيا الوطن العربي الظروف الدقيقة
 وعمى اهلل قصد السبيل ..


