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  بيان للعلماء واملفكرين وقادة احلركات اإلسالمية
  يطالبون فيه بوقف التطبيع مع إسرائيل

12/10/2000. ]مقتطفات[  
  

  
  [.......]  
إننا إذ نقدر املواقف الهامة والقوية التي اتخذها بعض القادة العرب واملسلمين يف دعم انتفاضة   

  :دس واملقدسات لنحيّي عقد قمة عربية عاجلة ونطلب إليهااألقصى ومقاومة الضغوط األميركية للتفريط يف الق
ـ الدعوة إىل مواصلة االنتفاضة حتى دحر االحتالل وتفكيك املستوطنات، وعلى اخلصوص حترير 1  

  .القدس وعدم التنازل عن السيادة عليها وعلى املسجد األقصى أو أي شبر من أرض فلسطين
 لبعثات الدبلوماسية والتجارية وإغالق مكاتب االتصال معـ أخذ قرار فوري بوقف التطبيع وسحب ا2  

  .دولة االحتالل ومعاقبة احلكومات العربية التي ال تستجيب لذلك بعزلها والتشهير بها
ـ إطالق سائر احلريات وإفراغ السجون من املساجين السياسيين وإتاحة حرية التعبير الشعبي يف دعم 3  

طد شرعية الدول العربية واإلسالمية ويزيل الفجوة املتفاقمة بينها وبين االنتفاضة وهو ما من شأنه أن يو
  .شعوبها

ـ تقديم الدعم املادي واملعنوي للمقاومة واجلهاد يف فلسطين وفتح باب التبرع ألسر شهداء االنتفاضة 4  
  .وجرحاها
  .ـ تعزيز التضامن العربي لنصرة قضايا األمة وجعل انعقاد القمم العربية دورية كل سنة5  
ـ تطهير برامج التعليم واإلعالم من آثار التطبيع بما يؤكد شخصية األمة اإلسالمية والعربية وتمسكها 6  

اإلسرائيلي يف املناهج  ومن ذلك إعادة استخدام مصطلح العدو. بدينها ويحفظ احلواجز النفسية إزاء أعدائها
  .الدراسية واخلطاب اإلعالمي وكذلك إعادة التنصيص يف خرائط املنطقة على فلسطين احملتلة بديالً عن إسرائيل

  [.......]  
عدد كثير من أبرز العلماء واملفكرين وقادة احلركات اإلسالمية يف البالد العربية وخمتلف : التواقيع[  

  ].أقطار العامل
  
  

  

                                                 
 موقع وزارة اإلعالم الفلسطينية في اإلنترنت: المصدر :http://www.palestine‐info.org 



 

 
 

  

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  
 


