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  وثائق عربية
  

  املؤتمر الوطني"التوصيات الصادرة عن 
  بين لبنان وإسرائيل" التأسيسي ملقاومة التطبيع

  ]مقتطفات[ .31/1/1995بيروت، 
  
  

[.......]  
ال يمكن .. االستعمار يف املنطقة حلفظ مصاحلهـ إن إسرائيل كيان عنصري غاصب وغير طبيعي زرعه 2

ومقاطعته ورفض التطبيع معه ضرورة وطنية وقومية تقتضيها روابطنا القومية . دجمه فيها أو دجمها معه
  .وانتماءاتنا االجتماعية وهويتنا الوطنية

أفقدت العدو زمام  ـ إن املقاومة اإلسالمية والوطنية يف لبنان واالنتفاضة املباركة يف فلسطين احملتلة3
  . [....]املبادرة برغم الظروف الصعبة واإلمكانات املتواضعة

ـ إن التسويات واالتفاقات مع العدو الصهيوين التي وقعتها األنظمة واحلكومات ال تلزم الشعوب العربية 4
  . [....]واإلسالمية وكل شعوب األرض التي تؤمن باحلرية والعدالة وحقوق اإلنسان

الذي وضعه وزير خارجية العدو شمعون بيرس " النظام الشرق أوسطي اجلديد"يسمى  ـ رفض ما5
باعتباره خمالفًا حلقائق التاريخ واجلغرافيا ومهدداً لتراث املنطقة احلضاري ومصاحلها االقتصادية وهويتها 

  .الوطنية والقومية والدينية
الفلسطينية والتفاف على حق العودة ألنه يخفي ـ رفضنا للتوطين بما هو شكل من أشكال إلغاء الهوية 6

مع تأكيدنا على احلقوق اإلنسانية " اتفاق أوسلو"تذويباً للشخصية الفلسطينية ووجهاً من وجوه حل مأزق موقّعي 
  .واملدنية واحلياة احلرة الكريمة لإلخوة الفلسطينيين على أرض لبنان حالياً

لبقاع الغربي ال سيما املناطق املواجهة خلطوط التماس مع ـ السعي لقيام الدولة بتحصين اجلنوب وا7
العدو الصهيوين بما يف ذلك إقامة املالجىء واملستشفيات وكل مقومات الصمود ورعاية أهايل قرى الشريط 

احملتل حتى ال يقعوا يف شرك التطبيع مع العدو بفعل احلاجة، وعلى مستوى الوطن إقامة البرامج التربوية 
  .واإلعالمية لشرح خماطر التطبيع مع العدو الصهيوين بكل أشكاله والتوجيهية
ـ التمسك باحلريات العامة التي هي يف أساس قيام الوطن ومن خصائص الساحة اللبنانية ألن للبنان 8

لة وغني عن القول إن التنوع احلضاري والديني يف لبنان ثروة وطنية تشكل نقيضاً للدو. دوراً مميزاً يف هذا اجملال
  .العنصرية يف إسرائيل

[.......]  
  . [....]ـ مواجهة احلرب اإلعالمية والتضليلية التي تبثها الصهيونية وأتباع التطبيع واالستعمار11

[.......]  
ـ توجيه إشادة بمواقف األنبا شنودة التاريخية الرافضة للتطبيع مع العدو وزيارة القدس الشريف 14

كل مرجعية دينية أو علمانية أو أدبية أو فنية تدعو إىل الصلح أو التطبيع مع العدو  حتت االحتالل الصهيوين وإدانة
  .الصهيوين والتشهير بها يف كل احملافل واملناسبات

  .ـ الدعوة إىل عقد مؤتمر قومي وإسالمي يؤسس حلركة مقاومة للتطبيع مع العدو الصهيوين15
[.......]  

                                                 
 "1/2/1995، )بيروت" (السفير. 
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 التي واجهت حاالت مماثلة للتطبيع وإلغاء الهوية واستطاعت ـ االستفادة من جتارب الشعوب واألمم20
  .مواجهة ذلك من خالل تمسكها بعقائدها الدينية الوطنية والقومية وتراثها احلضاري والنضايل

[.......]  
ـ حتريم شراء وبيع املنتوجات اإلسرائيلية والعمل على مقاطعة بضائع الدول التي يشكل شراؤها 22

قتصاديات الدول التي تدعم العدو الصهيوين وعلى رأس هذه الدول الواليات املتحدة األميركية التي وبيعها دعماً ال
  .ال تترك مناسبة إالّ وتعلن تأييدها للعدو الصهيوين وحماربتها ملصاحلنا العربية واإلسالمية

[.......]  

  



 

 
 

  

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
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