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  البيان اخلتامي الصادر عن املؤتمر القومي اإلسالمي
  ]مقتطفات[  .13/10/1994، بيروت

  
  

  [.......]  
  :وانطالقاً من هذا املوقف التاريخي، فقد قرر املؤتمرون ما يلي  
ـ رفض التسويات املطروحة إلنهاء الصراع العربي الصهيوين وإغالق ملف القضية الفلسطينية على 1  

شعب فلسطين ويهدد األمة العربية، ومتابعة النضال لتحقيق هدف حترير فلسطين واجلوالن  نحو يهدر حقوق
  .وجنوب لبنان

  .ـ دعم االنتفاضة اجملاهدة يف فلسطين واملقاومة الباسلة يف لبنان2  
ـ رفض التطبيع مع العدو الصهيوين حتت أي صورة ويف أي جمال، وإدانة اخلطوات التي تمت الختراق 3  

  .عة إلسرائيلاملقاط
  . ـ رفض الوجود األجنبي وأشكال الهيمنة األجنبية كافة4  
ـ متابعة النضال واجلهاد والكفاح لتحقيق هدف الوحدة العربية، والعمل إليجاد احلقائق الوحدوية على 5  
مالً يف نطاق قع يف وطننا العربي الكبير، بما ينعكس على احلياة اليومية ألبناء أمتنا إقامة وتنقالً وعاأرض الو

  ".املواطنة العربية"التعبير عن مبدأ 
ـ الدعوة إىل مصاحلة عربية شاملة تبدأ بمصاحلة بين احلكومات العربية وشعوبها واالنتقال مباشرة 6  

إىل تفعيل وإحياء مؤسسات العمل العربي املشترك، التي هي قوام نهوض النظام العربي يف مواجهة خمططات 
  .الدول العربية بقدر ما تستهدف األمة، وعلى طريق حتقيق هدف الوحدة العربية الهيمنة التي تستهدف

ـ املطالبة بالرفع الفوري للحصار عن العراق بشكل كامل وكلي، وبدون قيد أو شرط، ودعوة جامعة 7  
دود العربية وفتح احل. الدول العربية واحلكومات العربية كافة، لبذل اجلهود عربياً ودولياً لوضع حد لهذا احلصار

مع العراق، وتزويد الشعب العراقي بكل األدوية واألغذية التي يحتاجها حلين رفع احلصار الشامل، والعمل على 
وكذا رفع احلصار املفروض على بلدان األمة العربية .. استعادة العراق إىل األمة العربية ليقوم بدوره القومي

  .األُخرى ويف مقدمتها ليبيا والسودان
  ".األسرى واملفقودين الكويتيين"دعوة احلكومة العراقية إىل العمل على إيجاد حل نهائي ملسألة ـ 8  
ـ التمسك بالوحدة الوطنية يف مواجهة حماوالت التفتيت والتفكيك، واعتماد الشورى منهاجًا لتبادل 9  

واحلوار وسيلة إلدارة اخلالف  الرأي وحتديد سبل العمل والتعددية قاعدة والديمقراطية آلية للعمل السياسي
  .السياسي

ـ التأكيد على حق كل القوى السياسية يف مباشرة العمل العام يف ظل الشرعية الدستورية، واملشروعية 10  
  .القانونية

ـ إدانة كل انتهاك للحريات وحقوق اإلنسان والعمل على إلغاء القوانين االستثنائية يف الوطن العربي، 11  
  .وتسهيل عودة املنفيين واملغتربين واخملتطفين واجملاهدين ،ج عن املعتقلين السياسيينوضرورة اإلفرا

ـ طرح قضية املدنيين احملتجزين واملعتقلين اإلداريين يف السجون اإلسرائيلية على الرأي العام 12  
  .يف ذلك ودعوة املعنيين بحقوق اإلنسان إىل اإلسهام ،العاملي وفضح املمارسات الصهيونية العنصرية

ـ التأكيد على خطورة اخلصخصة، وكذا خطورة إنهاء دور الدولة يف تأمين التنمية الداخلية واخلضوع 13  
الدولية، واعتبار هذه السياسات من وجوه التبعية التي يراد أن تدفع أمتنا  لسياسة املؤسسات املالية واالقتصادية

ن العربي إىل خماطر نظام الشرق األوسط وسوقه على خمتلف إليها، وتنبيه الرأي العام وصنّاع القرار يف الوط
  .جوانب احلياة العربية واقتصاديات الدول العربية، واستنفار الطاقات العربية إلجناح السوق العربية املشتركة
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ـ يستنكر املؤتمر حمالت اإلبادة التي تستهدف شعب البوسنة والهرسك ويؤكد حقه يف الدفاع عن 14  
  .ة رفع احلصار املضروب عليه للتزود بالسالح وشرائهالنفس وضرور

العمل على توثيق العالقات بين األمة العربية وشعوب الدائرة احلضارية العربية اإلسالمية انطالقاً  ـ15  
من حقيقة أن النهوض العربي متكامل مع نهوض العامل اإلسالمي، والدعوة إىل استنفار طاقاتنا العربية 

  .بعة حتقيق جتددنا احلضاري واإلسهام يف عمران عاملناواإلسالمية ملتا
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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