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  املؤتمر العربي " البيان اخلتامي الصادر عن
  "ملقاومة االستسالم والتطبيع الشعبي األول

  ]مقتطفات[ *.12/12/1996صنعاء، 
  

  
  [.......]  
ومن هذه القاعدة املبدئية الصلبة ينطلق املشاركون يف املؤتمر الشعبي األول يف مقاومتهم لالستسالم   

  :النوعي من أجل حتقيقها دواالستشهااستمرار املقاومة بكل أشكالها واجلهاد والتطبيع إىل تأكيد الثوابت اآلتية و
إن فلسطين وما نتج من احتاللها من صراع هي قضية عربية بكل أبعادها وتبعاتها ونتائجها،  - أوالً   

  .وتتمتع ببعد إسالمي ال يجوز إغفاله
االختيار الوحيد الذي يمكن من حسم  وإن العمل من أجل حتريرها كاملة من العدو الصهيوين احملتل هو  

الصراع مع العدو ملصلحة األمة العربية، ويضع حداً الستنزافها وتمزقها واختراق أقطارها، وفرض التبعية على 
  .سياساتها واقتصادها، وتكبيل قراراتها الوطنية والقومية

على طريق حتقيق أطماعه  به الصهيوين باعتباره اعترافاً إن املؤتمر يرفض أي سالم مع العدو - ثانياً   
يشكل استسالماً للعدو واإلمبريالية وتفريطاً باحلق التاريخي للعرب يف فلسطين، واالستيطانية االستعمارية 

  .وبحقوق الشعب العربي الفلسطيني الثابتة واملشروعة يف أرضه وسيادته وتقرير مصيره فوق كامل ترابه الوطني
 بزوال الوجود الصهيوين من فلسطينالم يستتب يف هذه املنطقة من العامل ولذلك فإن املؤتمر يرى أن الس  

  .وسيادة الفلسطينيين على أرضهم ومقدساتهم، ومقدسات العرب واملسلمين جميعاً
وإن التسوية والتطبيع والسالم الصهيوين األميركي املفروض واملرفوض من جماهير األمة العربية   

ية، ينتهك قدسية النضال القومي العربي واإلسالمي ويؤدي إىل تصدع وضعف ومناضليها ومثقفيها وقواها احل
  .وبلبلة يف صفوف العرب ووجدان أجيالهم واختياراتهم املبدئية واستراتيجياتهم الوطنية والقومية

إن املشاركين بعد تداول معمق وموسع توصلوا إىل أن ما ينقصنا ليس هو التحليل والتشخيص  - ثالثاً   
ات واملقررات، وإنما هو العمل اجلاد على برامج واضحة وحمددة تؤدي إىل حتقيق اختيارات املقاومة بكل والتوصي

  .أشكالها وأدواتها، والتحرير والتحرر بكل آفاقهما
مناخ سياسي وثقايف واجتماعي واقتصادي جديد يجعل الوطن العربي وحدة إن هذا التوجه يحتاج إىل و  

متكاملة يف األداء ضمن هذا التوجه، وتوظيف العمل العربي املشترك وطاقات األمة العربية المتالك قوة حامية 
قوة بأنواعها، وحمررة ومنقذة على قاعدة اإليمان والعلم والعمل بهما، وامتالك التقنية التي تؤدي إىل امتالك ال

  .وحترير القرار العربي واإلرادة العربية من كل ما يعوقها ويكبلها
وهذا يحتاج إىل عمل يطاول الثقافة بمفهومها الشامل، والسياسة بممارساتها واملناخ العربي العام   

فيه، وصوالً إىل الذي ال بد من أن جتري تنقيته وتأمين التفاهم والتعاون بين قواه وأحزابه والطاقات الفاعلة 
القضاء على التأثير السلبي للتجزئة والقطرية املتجذرة التي أصبحت صيغة اعتراضية على القومية، تضعفها أو 
تلغيها، وعوناً للصهيونية واإلمبريالية واالستعمار يف حتقيق أغراضها يف الوطن العربي اعتماداً منها على 

ضعف األقطار واألمة، وتضرب العروبة باإلسالم واإلسالم بالعروبة صراعات عربية ـ عربية، وعربية ـ إسالمية ت
  .من األرض ةوتصل إىل تفتيت القوى الثورية القادرة على التغيير يف هذه البقع

  [.......]  
يؤكدون يف مسيرتهم النضالية املقبلة على احترام احلقوق واحلريات العامة ] املشاركون[وهم   

املمارسة الديمقراطية السلمية، وعلى ممارسة احلرية بمسؤولية، واالنطالق نحو خلق  للمواطنين جميعاً، واحترام
الصعد واملستويات، حال ترى كرامة الفرد حال كفاحية وجهادية جديدة يف الوطن العربي كله على خمتلف 
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اخلالص يكون  نوخالصه يف كرامة األمة وخالصها من أشكال االحتالل والتبعية واالستنزاف واالستالب، وترى أ
القطرية تنطوي على ضعف ثابت ومستمر، وأن جماالت العمل خدمة لألهداف الرئيسية  قومياً أو ال يكون، وأن

الفكرية والسياسية لألمة كلها يف حاضرها ومستقبلها هي من حق كل فرد من أبنائها، وكل تيار من التيارات 
  .على حترره وتقدمه وازدهارهاملوجودة فوق أرض الوطن واملنتمية إليه واحلريصة 

  [.......]  
  
  
  
  
  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


