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  كلمة وزير اخلارجية املصري، عصمت عبد اجمليد، يف افتتاح
  جمللس جامعة الدول العربية والتسعينالدورة اخلامسة 

  ]مقتطفات[ *.30/3/1991القاهرة، 
  

  [. . . . . . .]  
  

ويخيل ايلّ انه من الضروري ان نتوصل إىل رؤية مشتركة لطبيعـة التحـديات العديـدة التـي تواجهنـا حاليـا   
  : واسمحوا يل ان أوجزها يف القضايا احملورية التاليةومستقبال

  
  األمن القومي العربي: أوال

ال خــالف بيننــا حــول ان األمـــن القــومي العربــي هـــو يف حقيقتــه وحــدة مترابطـــة ومتداخلــة وأن امــن الـــدول   
  .يرتبط بأمن كل دولة عضو يف جامعة الدول العربية على حدةالعربية جمتمعة 

العربيــة تــرى ان أي ترتيبــات عربيــة لتــوفير األمــن لكافــة الــدول العربيــة يجــب ان تســتند ان جمهوريــة مصــر   
  :اىل املبادئ التالية

اســتناد هــذه الترتيبــات إىل ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة ومعاهــدة الــدفاع املشــترك والتعــاون االقتصــادي   -  أ 
 .بين دول اجلامعة العربية

ل العربيـــة بـــالطرق الســـلمية مـــع نبـــذ اســـتخدام القـــوة او الصـــارم بتســـوية املنازعـــات بـــين الـــدوالتمســـك   - ب 
يف  العربيــة مــع التأكيــد علــى اهميــة عــدم التــدخل بــأي شــكل مــن األشــكال/ يف العالقــات العربيــة التهديــد باســتخدامها 

العربيــة مــع التأكيــد علــى اهميــة عــدم التــدخل بــأي شــكل مــن األشــكال يف الشــؤون الداخليــة للــدول / العالقــات العربيــة 
 .لعربية واحترام النظم السياسية واالجتماعية السائدة يف كل دولة عربيةا

ان تــوفير األمــن العربــي هــو مســؤولية مشــتركة وتضــامنية بــين الــدول العربيــة جمعــاء ولــذا فالترتيبــات   - ج 
 .األمنية يجب ان تنبثق من داخل النظام االقليمي العربي

م بــين األطــراف العربيــة التــي ترغــب يف املســاهمة ان املشــاركة يف هــذه الترتيبــات تــتم بالتراضــي التــا  - د 
 .فيها

 .ال يجب ان تشكل اية ترتيبات امنية حمورا او تكتال ضد األطراف غير املشاركة فيها  -  ه 
يجب ان تتواءم هذه الترتيبات مع دول اجلـوار اجلغـرايف فهـذا يعتبـر احـد العناصـر الهامـة لتـوفير األمـن   - و 

 .واالستقرار للنظام االقليمي العربي
يجب ان تتوافق هذه الترتيبات مع مقتضيات الشـرعية الدوليـة وأن تكـون منسـجمة مـع التزامـات الـدول   -  ز 

 .املشاركة فيها بموجب ميثاق األمم املتحدة
ان األمــن القــومي العربــي مفهــوم شــامل لــه أبعــاد سياســية وعســكرية واقتصــادية واجتماعيــة، ويجــب ان   - ح 

 .ما نتحدث عن األمن القومي العربينضع هذه الشمولية يف اعتبارنا دائما عند
ان نــزع أســلحة الــدمار الشــامل مــن منطقــة الشــرق األوســط هــدف هــام وركــن أساســي مــن أركــان تــوفير   -  ط 

 .األمن يف املنطقة شريطة ان يسري على كل دولها
  القضية الفلسطينية النزاع العربي االسرائيلي: ثانيا

االســرائيلي والقضــية الفلســطينية هــو أمانــة تاريخيــة يف / ان إيجــاد تســوية عادلــة وشــاملة للنــزاع العربــي   
أعناقنا ومن ثم فان التوصل إىل مثل هذه التسوية يعتبر احد الركائز األساسية لألمن واالستقرار يف الشرق األوسط 
وعلـــى كاهــــل امتـــداد العــــامل العربـــي ويف تقــــديرنا ان تســـوية القضــــية الفلســـطينية وإيجــــاد حـــل دائــــم للنـــزاع العربــــي 

  :السرائيلي يجب ان يرتكز على األسس التاليةا
 .1967انسحاب إسرائيل من كافة األراضي العربية احملتلة يف يونيو حزيران عام   -  أ 
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حتقيــق احلقــوق الوطنيــة الثابتــة للشــعب الفلســطيني التــي أقرتهــا الشــرعية العربيــة واالســالمية والدوليــة   - ب 
 .ومن بينها حقه يف تقرير مصيره وإقامة دولته

ة الشـــعب الفلســـطيني كطـــرف أساســـي يف كافـــة اجلهـــود الراميـــة إىل التوصـــل إىل تســـوية للقضـــية مشـــارك  - ج 
 .الفلسطينية

 .توفير األمن واالستقرار لكافة دول وشعوب الشرق األوسط  - د 
ان املـــؤتمر الـــدويل للســـالم يف الشـــرق األوســـط هـــو إطـــار مناســـب للتوصـــل إىل تســـوية نهائيـــة للقضـــية   -  ه 

 .االسرائيلي الفلسطينية والصراع العربي
  

  العمل العربي املوحد يف اجملال االقتصادي: ثالثا
تنميــة شــاملة ومتوازنــة يف يف صــياغة رؤيــة مشــتركة حــول ســبل حتقيــق لقــد قطعــت الــدول العربيــة شــوطا   

الــدول العربيــة انطالقــا مــن اقتناعنــا جميعــا بــأن العمليــة االنمائيــة العربيــة يجــب ان تكــون متكاملــة ومترابطــة وأن 
  .خطط تنمية على أساس قطري بحت ال يعود بالفائدة الكاملة على الدول العربيةوضع 

  :ولعلكم تتفوقون معي ان العمل العربي املوحد يف اجملال االقتصادي يجب ان يرتكز على املبادئ التالية  
  .سيادة كل دولة عربية على مواردها الطبيعية واالقتصادية  -  أ 
قتصادي العربي املوحد بها يأخذ يف االعتبار التطورات األمنية ضرورة حتديث استراتيجيات العمل اال  - ب 

الســوق (واملســتقبلية يف العالقــات االقتصــادية الدوليــة علــى ضــوء مــا ترصــده مــن ظهــور تكــتالت اقتصــادية عمالقــة 
ل أميركـا احلرة بين الواليات املتحدة وكندا ـ منطقة التجارة احلرة بين بعـض دواألوروبية املوحدة ـ منطقة التجارة 

 ).اجلنوبية ـ ظاهرة النمور اآلسيوية
 .تطوير وتدعيم أداء صناديق التمويل االنمائي العربية  - ج 
ان تتخذ الدول العربية السياسـات واالجـراءات التـي تشـجع رأس املـال العربـي علـى االسـتثمار يف الـدول   - د 

 .العربية مع توفير كل الضمانات القانونية واحلماية له
لعربي االقتصادي املوحد على اسس ثابتة ال تتأثر باالختالف يف وجهـات النظـر ضرورة وضع العمل ا  -  ه 

 . الذي قد يحدث بين الدول العربية من آن آلخر
 .اكتساب وتوطين التكنولوجيا عربيا  - و 
إيالء قضية املوارد املائية يف العامل العربي كل ما تستحقه من اهتمام وعنايـة خلطـورة هـذا املوضـوع   -  ز 

  .ر كافة الدول العربيةعلى امن واستقرا
  [. . . . . . .] 

  



 

 
 

  

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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