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  إعالن اجلزائر الصادر عن جملس جامعة الدول العربية يف دورته السابعة عشرة
  ]مقتطفات[ .23/3/2005اجلزائر، 

   
  

نحن قادة الدول العربية اجملتمعون كمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يف دورته العادية السابعة 
 22هـ املوافق ليومي 1426صفر  13و 12الشعبية يومي  عشرة باجلزائر عاصمة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية

  م،2005) آذار(مارس  23و
[.......]  
  :نعلن

تمسكنا بالتضامن العربي ممارسة ومنهجاً، بما يكفل صون األمن القومي العربي، واحترام سالمة كل دولة  �
ل يف شؤونها الداخلية، أو عربية وسيادتها وحقها يف الدفاع عن مواردها ومقدراتها وحقوقها، ومنع التدخ

  .استخدام القوة أو التلويح بها
[.......]  

التأكيد جمدداً على التمسك بالسالم العادل والشامل يف منطقة الشرق األوسط كخيار استراتيجي حلل الصراع  �
بية يف بيروت عام اإلسرائيلي مؤكدين يف هذا السياق على املبادرة العربية للسالم التي أقرتها القمة العر –العربي 
، وقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد القائمة على أساس األرض مقابل السالم وخارطة الطريق، 2002

واستغالل األجواء املستجدة التي أنعشت اآلمال يف استئناف العملية السلمية وما يمثله ذلك من فرصة إلعادة قوة 
ل والشامل الذي ال يمكن أن يتحقق إالّ بانسحاب إسرائيل الكامل من الدفع لها من أجل التوصل إىل السالم العاد

األراضي العربية احملتلة يف فلسطين واجلوالن العربي السوري احملتل ومزارع شبعا إىل خط الرابع من 
، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل مشكلة الالجئين 1967حزيران /يونيو
، ورفض كل 1948لعام  194طينيين حالً عادالً يُتفق عليه طبقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم الفلس

  .أشكال التوطين الفلسطيني والذي يتنافى ومبادئ القانون الدويل والوضع اخلاص يف البلدان العربية املضيفة
دل والشامل الذي تتطلع إليه شعوب املنطقة لن التشديد على أن عملية السالم كل ال يتجزأ، وأن السالم العا �

  .يتحقق إالّ بعودة احلقوق العربية كاملة غير منقوصة إىل أصحابها
إعالن الدعم الكامل واملساندة التامة للشعب الفلسطيني يف تعزيز وحدته الوطنية وصالبة جبهته الداخلية،  �

واإلعراب عن التأييد جلهود احلوار الوطني الفلسطيني ودعم صموده يف مواجهة ممارسات سلطات االحتالل 
  .اإلسرائيلي

قتصاد الفلسطيني ومساعدة خمتلف فئات الشعب تثمين دور صندوقي األقصى وانتفاضة القدس يف دعم اال �
الفلسطيني، والدعوة لتوسيع قاعدة مواردهما ودعوة أعضاء البنك اإلسالمي للتنمية لالنضمام للصندوقين وإتاحة 

  .الفرصة للمؤسسات الطوعية لتمويل برامج ومشاريع تستجيب ألولويات احلاجة لدى الشعب الفلسطيني
جرت فيها االنتخابات الرئاسية الفلسطينية والتي تعكس اخليار الديمقراطي والتأكيد اإلشادة باألجواء التي  �

على مواصلة الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز مواردها والتضامن املطلق مع الشعب الفلسطيني الستعادة 
  .حقوقه الشرعية يف إطار الثوابت واملبادئ التي أرستها القمم العربية

واعتباره جتاوزًا " قانون حماسبة سورية"عن تضامننا املطلق مع سورية الشقيقة إزاء ما يسمى اإلعراب  �
ملبادئ القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة، والتأكيد على ضرورة تغليب منطق احلوار والتفاهم حلل اخلالفات 

  .بين الدول
ستقالله والدعوة إىل تنفيذ قرار جملس األمن رقم جتديد التأكيد على وحدة أراضي العراق واحترام سيادته وا �

  .، القاضي بتمكين العراق من استعادة كامل سيادته، وإنهاء الوجود العسكري األجنبي فيه2004لعام ) 1546(

                                                 
  املصدر :http://www.arableagueonline.org/arableague  

 



  180، ص )2005 فيص( 63، العدد 16المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيبرعوثائق 

 

2 
 

[.......]  
 اإلدانة الشديدة لإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، واستنكار اجلرائم التي ترتكبها اجملموعات اإلرهابية التي �

تشكل انتهاكات جسيمة للحقوق األساسية لإلنسان، وتمثل تهديداً للسالمة الوطنية للدول العربية وأمنها وزعزعة 
استقرارها، والدعوة لعقد مؤتمر دويل حتت إشراف األمم املتحدة ووضع تعريف لإلرهاب وعدم اخللط بين اإلسالم 

  .مة االحتاللواإلرهاب والتفريق بين هذا األخير وحق الشعوب يف مقاو
[.......]  

   
 

  



 

 
 

  

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  
 


