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  انالبيان اخلتامي الجتماع القمة العربية يف عمّ
   ]مقتطفات[* 28/3/2001ان، عمّ 

  

  
......].[  

يدين القادة العدوان اإلسرائيلي املتواصل على الشعب الفلسطيني، كما يدينون انتهاكات إسرائيل  - 9
، واالعتداءات املستمرة اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وبخاصة العقوبات اجلماعية وتقطيع أوصال األراضي الفلسطينية

على املرافق احليوية واملؤسسات الوطنية الفلسطينية والتي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وممارسات 
   ...][.. عنصرية

يف جملس األمن ) الفيتو(ويعبر القادة عن استيائهم البالغ الستخدام الواليات املتحدة حق النقض  - 10
املتحدة  األممقوة  وإنشاءالفلسطينية احملتلة  األراضيلشعب الفلسطيني يف ضد مشروع القرار حول حماية ا

 ....][. األميركية، ويعبرون عن رفضهم التام للتبريرات األراضيللمراقبة يف تلك 

بضرورة حتمل مسؤولية توفير احلماية الدولية الالزمة  األمنويؤكد القادة جمدداً مطالبتهم جمللس  - 11
يف  األعضاء، وتشكيل قوة دولية لهذا الغرض، ويطالبون الدول اإلسرائيليازح حتت االحتالل للشعب الفلسطيني الر

 .الالزمة لتنفيذ ذلك اإلجراءاتجملس األمن، وبخاصة الدول الدائمة العضوية، باتخاذ 

الذين ارتكبوا جمازر وجرائم يف  اإلسرائيليينيطالب القادة جملس األمن بمحاكمة جمرمي احلرب و - 12
ة ة يف ضوء ما ورد يف تقرير املفوضالعربية احملتلة وخارجها، وبخاص األراضيواطنين العرب يف جميع حق امل

 .السيدة ماري روبنسون اإلنساناملتحدة حلقوق  األممالسامية للجنة 

وانتفاضة القدس االستجابة العاجلة لدعم  األقصىلصندوقي  األعلىويرحب القادة بقرار اجمللس   - 13
مليون  60مليون دوالر من القرض احلسن الذي اعتمده بقيمة  15الوطنية الفلسطينية بصرف مبلغ  موازنة السلطة

بالنظر للظروف املالية واالقتصادية الصعبة التي و. دوالر، بناء على اقتراح تقدمت به اململكة العربية السعودية
لطلب السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف  للصندوقين االستجابة األعلىيعيشها الشعب الفلسطيني، يكلفون اجمللس 

 .الستة املقبلة لألشهرلدعم موازنة السلطة ) مليون دوالر 180(املطلوب والبالغ  اإلضايفاملبلغ 

كما يرحب القادة بتخصيص جمهورية العراق مبلغ مليار يورو من مبيعاتها النفطية املصدرة بموجب 
، وملساعدة خرىاألُ  األساسيةطيني من الغذاء والدواء واملستلزمات مذكرة للتفاهم لتأمين احتياجات الشعب الفلس

ذلك مطلباً قومياً عربياً يدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته املباركة،  باعتبارعوائل شهداء االنتفاضة 
ية العراق ب جمهورحدة يف نيويورك متابعة وتسهيل طلاملت األممويكلفون املندوبين الدائمين للدول العربية لدى 

  .يف هذا الشأن األمنلدى جملس 
 252القدس، وبخاصة قراراته  بمدينةاملتعلقة  األمنجملس يؤكد القادة على تمسكهم بقرارات  - 14

ها وتتخذها تالتي اتخذ اإلجراءاتبطالن كل  أكدتالتي ) 1980( 478و) 1980( 465و) 1969( 267و) 1968(
ويف هذا اإلطار يجدد القادة  .دول العامل بعدم نقل سفاراتها إىل القدس إسرائيل لتغيير معامل هذه املدينة، وطالبت

                                                 
 .29/3/2001، )بيروت" (النهار" *
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، يف 2000، والقاهرة عام 1990، وبغداد عام 1980التأكيد على ما جاء يف قرارات القمة العربية يف عمّان عام 
 .لشأن قطع جميع العالقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إىل القدس، أو تعترف بها عاصمة إلسرائي

قرارات  أساسعلى  األوسط الشرقيؤكد القادة استمرار تمسكهم بالسالم الشامل والعادل والدائم يف  - 15
واالستقرار يف  األمنمقابل السالم، وبما يكفل احلقوق العربية املشروعة، وحتقيق  األرضالشرعية الدولية، ومبدأ 

 .املنطقة

بادئ التي واملرجعيات وامل األسسمن  ليةاإلسرائيويحذر القادة العرب من عواقب تنصل احلكومة  - 16
، ومن مغبة االلتفاف عليها، أو طرح بدائل منها ال تستجيب لقواعد 1991م يف مدريد سنة السقامت عليها عملية ال

ويؤكدون على تالزم املسارين السوري واللبناين، وترابطهما مع املسار الفلسطيني حتقيقاً  .الشرعية الدولية
الرامية إىل االنفراد بمسار دون  اإلسرائيليةيف تفعيل كل املسارات، ويحذرون من املمارسات  العربية لألهداف

السالم العادل والشامل يف املنطقة يتطلب بادئ ذي  إقامةويؤكدون جمدداً أن . آخر، ويدعون إىل التنسيق العربي
الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس، واجلوالن السوري  األراضيالكامل من جميع  اإلسرائيليبدء، االنسحاب 

اللبنانية التي ال تزال حمتلة إىل احلدود املعترف  األراضي، ومن 1967حزيران /احملتل حتى خط الرابع من يونيو
مقابل السالم،  األرضومبدأ  425و 338و 242 األمنبها دولياً، بما فيها مزارع شبعا، تنفيذاً لقرارات جملس 

تمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه يف العودة إىل دياره وتعويض ما و
دولته املستقلة على ترابه  وإقامة، 194املتحدة رقم  األمموفق قرار  اإلسرائيليحلقه من أضرار نتيجة لالحتالل 

 .اإلسرائيلية السجون العرب يف األسرىعن جميع  واإلفراجالوطني وعاصمتها القدس، 

إسرائيل املسؤولية القانونية الكاملة عن وجود مشكلة الالجئين الفلسطينيين وتهجيرهم، يحمّل القادة  - 17
الرامية إىل توطين هؤالء الالجئين خارج ديارهم، كما يؤكدون حتميل  ويؤكدون رفضهم للخطط واحملاوالت

مالية نيابة عن اجملتمع الدويل،  أعباءحتملته هذه الدول من  إسرائيل مسؤولية تعويض الدول العربية املضيفة ما
 .اء استضافتها لهؤالء الالجئينمن جرّ

وقف  واستمرار، األطرافويقرر القادة مواصلة تعليق مشاركة الدول العربية يف املفاوضات املتعددة  - 18
التي  واإلجراءاتاخلطوات  مع إسرائيل، وحتميلها مسؤولية اإلقليميالتعاون االقتصادي  وأنشطةكل خطوات 

تتخذها الدول العربية جتاهها والتي تستوجبها مواجهة توقف عملية السالم، وتصعيد سلطات االحتالل 
ويؤكد القادة قرارهم يف قمة القاهرة غير العادية .القمع واحلصار على الشعب الفلسطيني إلجراءات اإلسرائيلية

الت إسرائيل التغلغل يف العامل العربي حتت أي مسمى، والتوقف عن حملاو احلازم، القاضي بالتصدي 2000لعام 
أيه عالقات مع إسرائيل، ويحملونها مسؤولية اخلطوات والقرارات التي تتخذ يف صدد العالقات معها من قبل  إقامة

تظام عقد بتفعيل املقاطعة العربية ضد إسرائيل من خالل ان كما يطالبون. الدول العربية، بما يف ذلك إلغاؤها
املكتب الرئيسي للمقاطعة بهدف منع التعامل مع إسرائيل تطبيقاً  إليهامؤتمرات املقاطعة الدورية التي يدعو 

  .املقاطعة ألحكام
].......[ 

حتى احلدود املعترف بها  اإلسرائيلييؤكد القادة دعم لبنان الستكمال حترير أراضيه من االحتالل  - 20
ويشيدون بدور املقاومة اللبنانية الباسلة وبالصمود اللبناين الرائع الذي أدى إىل  دولياً بما يف ذلك مزارع شبعا،

واملعتقلين  األسرىعن  باإلفراجمن جنوب لبنان وبقاعه الغربي ويطالبون  اإلسرائيليةحتقيق اندحار القوات 
وسائل املشروعة، ويدعمون ومقاومته يف حتريرهم بشتى ال دون حق لبنان، ويؤياإلسرائيليةاللبنانيين يف السجون 

، ويف هذا وإزالتهاالذي يتحمل مسؤولية زرعها  اإلسرائيليالتي خلفها االحتالل  األلغام إزالةيف  مطالب لبنان
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يف جنوب لبنان، كما يدعم القادة  األلغام إزالةالعربية املتحدة ملشروع  اإلماراتالصدد يشيدون بتبني دولة 
 .وفقاً للقانون الدويل اإلسرائيليةبوجه املطامع حقوق لبنان الثابتة يف مياهه 

دعم  ويؤكدون جمدداً قرارات مؤتمرات القمة العربية العاشرة واحلادية عشرة والثانية عشرة بضرورة
وتلك  ويشيدون باملساعدات التي قدمتها الدول العربية إىل لبنان، عمار لبنان،إلومساعدتها احلكومة اللبنانية 

جل ىل تفعيل صندوق دعم لبنان من أستعدادها لتقديم الدعم، والسيما للمناطق احملررة، ويدعون إعن ا أعربتالتي 
 .اإلسرائيليعمار بنيته التحتية، وتنميته والسيما يف املناطق احملررة من االحتالل إ إعادةاملساعدة على 

إسرائيل إىل معاهدة منع  الدائمين يف املنطقة يستلزم انضمام واألمنويؤكد القادة أن حتقيق السالم  - 21
 .][....اقبة الدولية كل منشآتها النووية لنظام التفتيش واملر وإخضاعالنووية  األسلحةانتشار 

].......[ 

  



 

 
 

  

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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