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  الطوق العربية دول بيان لوزراء خارجية
  يعلن املوافقة على املشاركة يف

  من مفاوضات السالم ةاجلولة التاسع
  .21/4/1993دمشق، 

  
    
اململكة األردنية الهاشمية، : وزراء خارجية الدول العربية املشاركة يف حمادثات السالم الثنائية استأنف  

هورية العربية السورية، وبمشاركة السيد وزير خارجية جمهورية مصر واجلمهورية اللبنانية، وفلسطين، واجلم
والذي كان قد أُبقي مفتوحاً منذ  1993] أبريل[نيسان  21ـ  16العربية اجتماعهم التنسيقي خالل الفترة من 

الة بانتظار نتيجة االتصاالت واملشاورات بين األطراف العربية املعنية وراعيي املؤتمر بهدف إز 29/3/1993
  .العقبات التي تضعها إسرائيل يف طريق السالم

اجللسة اخلتامية الجتماعهم التنسيقي يف  بهم بحضور األخ الرئيس ياسر عرفاتأعرب الوزراء عن ترحي  
ويعتبرون هذا احلضور بمثابة تعبير عن التزام الشعب الفلسطيني بوحدة املوقف ] أبريل[نيسان  21دمشق بتاريخ 

  .السالم العادل والشاملالعربي يف معركة 
استعرض الوزراء نتائج االتصاالت التي تمت مؤخراً على الساحتين العربية والدولية فيما يتعلق بعملية   

السالم والعقبات التي تعترضها كما استمعوا إىل تقارير موفدي األطراف العربية املشاركة الذين عقدوا مشاورات 
يف واشنطن واطلع الوزراء على التعهدات والتأكيدات التي قدمتها ] أبريل[ نيسان 16ـ  13مسبقة خالل الفترة من 

  .اإلدارة األميركية من أجل دفع عملية السالم وإجناحها
بحث الوزراء التدهور اخلطير للوضع يف األراضي العربية احملتلة جراء تصعيد إسرائيل لسياسة القمع   

اصة مدينة القدس الشريف وفرض احلصار على املواطنين وكذلك وإجراءات عزل األراضي الفلسطينية احملتلة وخ
وعدم انصياعها لتنفيذ قرار جملس األمن  1949نسف املنازل واستمرار خرق إسرائيل التفاقية جنيف الرابعة لعام 

الذي يلزمها بإعادة جميع املبعدين على الفور كما بحثوا التدهور الناجت عن االعتداءات املتكررة  799رقم 
  .والقصف املستمر للجنوب اللبناين وهدم املنازل وقتل واعتقال وتشريد املواطنين

  :ويف ضوء ما تقدم وبعد مداوالت مستفيضة اتفق الوزراء على ما يلي  
تؤكد األطراف العربية تمسكها بالتضامن والتنسيق الكاملين انطالقاً من إيمانها بوحدة املصير  أوالً ـ  

  .املوحد ومساهمة منها يف حتقيق هدف إقامة سالم مشرف وعادل وشامل يف املنطقةوأهمية املوقف العربي 
جتدد األطراف العربية املشاركة يف عملية السالم تأكيد التزامها بهدف إقامة السالم الشامل  ثانياً ـ  

من جميع  بانسحاب إسرائيل القاضيين 338و 242امل لقراري جملس األمن رقم والعادل على أساس التنفيذ الك
القاضي بانسحاب  425بما يف ذلك القدس وقرار جملس األمن رقم  1967األراضي العربية احملتلة منذ عام 

إسرائيل دون قيد أو شرط من األراضي اللبنانية كما جتدد التزامها باحلل الشامل على جميع اجلبهات وبالنسبة 
  .جلميع األطراف

اءات اإلسرائيلية املستمرة على األراضي اللبنانية كما تدين استمرار تدين الوفود املشاركة االعتدثالثاً ـ   
خرى يف بقية األراضي العربية احملتلة مثل سياسة االستيطان واإلبعاد واملمارسات اإلسرائيلية الالإنسانية األُ

البيوت وقتل املدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وفرض العزل واحلصار على القدس والضفة الغربية نسف 
وقطاع غزة وتطالب بوقف هذه املمارسات على الفور وتؤكد الوفود املشاركة أن مقاومة االحتالل اإلسرائيلي حق 

وتطالب الوفود املشاركة جملس األمن مشروع للدفاع عن النفس وفقاً مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل 
إسرائيل  وراعيي عملية السالم باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني الرازح حتت االحتالل وإرغام

على الكف عن هذه املمارسات التي يشكل استمرارها فضالً عن كونه خرقاً فاضحاً ملبادىء القانون اإلنساين 
اً ملستقبل عملية السالم من شأنه أن يؤدي إىل تقويضها ويحملون إسرائيل مسؤولية ذلك والدويل تهديداً حقيقي

  .أمام اجملتمع الدويل
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تعرب األطراف العربية املشاركة عن قلقها البالغ لوصول عملية السالم إىل مفترق خطير بسبب  رابعاً ـ  
الل إسرائيل حلرص وإيجابية األطراف العربية العقبات املتتالية التي تضعها إسرائيل يف طريقها وحتذر من استغ

وتمسكها بعملية السالم لتزيد إمعاناً يف سياسات العرقلة والتصعيد واالستهتار بقرارات الشرعية الدولية ومبادىء 
  .القانون الدويل

بوضع تطالب األطراف العربية املشاركة راعيي عملية السالم باتخاذ املواقف واخلطوات الكفيلة  خامساً ـ  
حد النتهاكات إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدويل كما تطالب بتطبيق األسس والقرارات واملبادىء 
التي استندت إليها عملية السالم بالنسبة جلميع األطراف املشاركة وعلى سائر جبهات الصراع العربي اإلسرائيلي 

إعادة األرض العربية احملتلة مقابل السالم وضمان احلقوق  ومبدأ 338و 242ا قراري جملس األمن رقم وال سيم
ة املشروعة للشعب الفلسطيني كما تطالب الراعيين بالعمل على وضع حد الحتالل إسرائيل يالوطنية والسياس

وتطالب هذه األطراف الواليات املتحدة  425لألراضي اللبنانية عبر التطبيق الكامل لقرار جملس األمن رقم 
وإعادة جميع  799د جمدداً على إدانة سياسة اإلبعاد وحمل إسرائيل على االنصياع لقرار جملس األمن رقم بالتأكي

  .املبعدين الفلسطينيين إىل ديارهم ووطنهم وعدم اللجوء إىل عمليات اإلبعاد يف املستقبل
م العادل والشامل حرصاً من األطراف العربية على إتاحة فرصة جديدة لنجاح جهود إقامة السال :سادساً   

ويف ضوء ما أعلنته الواليات املتحدة عن التزامها بدور الشريك لدفع عملية السالم إىل األمام وفقاً لألسس 
واملبادىء والقرارات التي تستند إليها وآخذين يف االعتبار نتائج االتصاالت التي تمت مؤخراً وبهدف حتقيق تقدم 

 27يقترح الوزراء على راعيي عملية السالم بدء اجلولة التاسعة بتاريخ  جوهري ملموس خالل فترة زمنية معقولة
ويف هذا الصدد يؤكد الوزراء ضرورة وضع جميع التعهدات والتأكيدات التي قدمتها اإلدارة . 1993] أبريل[نيسان 

  .البيانالعملية موضع التنفيذ بدءاً من صدور هذا  األميركية واملتعلقة باملواقف املعلنة واإلجراءات
  .اتفق الوزراء على عقد االجتماع التنسيقي املقبل يف عمان سابعاً ـ  

  



 

 
 

  

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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