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  بيان مشترك صادر عن أعمال الدورة الثانية
  للجنة العليا املصرية ـ اللبنانية املشتركة

  ]مقتطفات[ *.8/8/1997بيروت، 
  

  [.......]  
ىل العقبات التي تهدد مسيرة السالم بسبب إكما تطرق اجلانبان إىل الوضع املتأزم يف الشرق األوسط و  

شرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد للسالم وتراجعها عما التزمته السياسة اإلسرائيلية املناقضة لقرارات ال
  .وتنكرها ملا تم إحرازه من تقدم يف املفاوضات على مساراتها اخملتلفة

أكد اجلانبان جمدداً ضرورة حتقيق السالم العادل والشامل املرتكز على التزام مبادئ الشرعية الدولية   
ومبدأ األرض يف مقابل السالم، والتي تقضي بانسحاب إسرائيل من  425، 338، 242وتنفيذ قرارات جملس األمن 

خط  احلدود املعترف بها دولياً ومن اجلوالن السوري احملتل إىل ما وراء اجلنوب اللبناين وبقاعه الغربي إىل ما وراء
العربية وممارسة ومن كل األراضي الفلسطينية احملتلة بما يف ذلك القدس  1967] يونيو[الرابع من حزيران 

إقامة دولته املستقلة ا حقه يف العودة وتقرير املصير والشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية والسياسية بما فيه
  .وعاصمتها القدس الشريف

وجدد اجلانبان إدانتهما سياسة االستيطان يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، ورفضهما القاطع   
سرائيلية الرامية إىل تهويد مدينة القدس الشريف وضمها، وأكدا أن هذه املمارسات اإلجراءات واحملاوالت اإل

  .واإلجراءات باطلة وعديمة األثر قانونياً وسياسياً
نوه اجلانب اللبناين باجلهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية على الساحتين العربية والدولية من   

  .الشرق األوسط ولتذليل العقبات التي تعتري عملية السالم يف املنطقة أجل إحالل السالم العادل والشامل يف
كما دعا اجلانبان اجملتمع الدويل وراعيي عملية السالم إىل االضطالع بمسؤولياتهم يف إخراج العملية   

  .وعبرا عن تقديرهما للدور الذي يقوم به االحتاد األوروبي يف هذا السياق. السلمية من املأزق احلايل
وأبدى اجلانبان قلقهما البالغ إزاء التعاون العسكري واألمني بين تركيا وإسرائيل الذي يشكل تهديداً   

الشرق األوسط واستقراره ويدعوان تركيا العضو يف منظمة املؤتمر اإلسالمي إىل تكثيف عالقات التعاون ألمن 
  .املصالح املتبادلة والروابط التاريخية بين اجلانبين اجلوار مع الدول العربية حفاظاً على وحسن

أبدى اجلانبان قلقهما البالغ للوضع الناجم عن التدخل العسكري التركي األخير يف شمال العراق، وأكدا   
أي حماولة للمساس به أو تقسيمه، وأعربا تمسكهما بضرورة احترام سيادة العراق ووحدته وحرمة أراضيه ورفض 

  .الشديد للمعاناة التي يتعرض لها الشعب العراقي، وأكدا ضرورة رفع املعاناة عنهعن قلقهما 
أكد اجلانبان ضرورة مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز التضامن العربي بما يساعد على مواجهة   

امعة العربية التحديات واألخطار التي حتدق باألمة العربية، وعبرا عن األهمية التي يوليانها لتعزيز دور اجل
تها القمة العربية التي عقدت يف القاهرة يف قرحتديث آليات عملها وفقاً للمبادئ التي أووتفعيل مؤسساتها 

املنبثقة عنها وحفاظاً على املصالح العربية املشتركة ودفعًا واالجتماعات الوزارية  1996] يونيو[حزيران 
  .التكامل االقتصادي بين الدول العربيةللجهود الرامية إىل حتقيق املزيد من التضامن و

كما أكدا أهمية التكامل االقتصادي العربي يف كل اجملاالت والسيما منها الزراعية والصناعية توصالً   
 املنافع واملصالح االقتصاديةإىل إقامة السوق العربية املشتركة خطوة أساسية يف صرح ذلك التكامل بما يحقق 

إىل تفعيل آليات التعاون االقتصادي العربي  اجلانبان املؤسسات العربية االقتصادية ويدعو. العربية املشتركة
ويرحب . وتطويرها بحسب اختصاصها بما يتالءم مع املتغيرات والتطورات االقتصادية احلالية اإلقليمية والدولية

مة مناطق جتارة عربية حرة اجلانبان باجلهود الثنائية واجلماعية التي تبذل حالياً بين الدول العربية إلقا
  .إىل السوق العربية املشتركة] وصوالً[

  [.......]  
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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