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  ول الطوق العربيةدبيان لوزراء خارجية 
  سالمال عملية شأنب

  .29/3/1993، دمشق
  

    
عقد السادة وزراء خارجية الدول العربية . .من وزير خارجية اجلمهورية العربية السورية بناء على دعوة  

وفلسطين واجلمهورية  اململكة األردنية الهاشمية واجلمهورية اللبنانية.. املشاركة يف حمادثات السالم الثنائية
 29و 28وبمشاركة السيد وزير خارجية جمهورية مصر العربية اجتماعاً يف دمشق يومي .. العربية السورية

وذلك يف إطار اجتماعات التنسيق التي تعقدها األطراف العربية املذكورة منذ بدء عملية  1993مارس /آذار
  .عربية إىل حمادثات السالم الثنائية وعدد من أعضائهاوشارك يف هذا االجتماع رؤساء الوفود ال.. السالم

استعرض الوزراء تطور مسيرة السالم والنتائج التي أسفرت عنها زيارة وزير خارجية الواليات املتحدة   
األخيرة إىل املنطقة كما بحثوا األوضاع اخلطيرة التي تزداد تردياً يف األراضي العربية احملتلة جراء تصعيد 

وعدم انصياعها حتى  1949مع واالضطهاد اإلسرائيلية وخرق إسرائيل التفاقية جنيف الرابعة لعام سياسة الق
  .الذي يلزمها بإعادة جميع املبعدين الفلسطينيين على الفور /799/اآلن لقرار جملس األمن رقم 

اآلن وال إىل حمل والحظ الوزراء بقلق أن الدور األميركي مل يؤد إىل حتقيق تقدم يف عملية السالم حتى   
  .وشجبوا يف هذا الصدد حماوالت االلتفاف على تنفيذ القرار املذكور/ 799/إسرائيل على تنفيذ قرار جملس األمن 

كما الحظ الوزراء أن ما أعلن خالل وبعد زيارة رئيس وزراء إسرائيل األخيرة لواشنطن قد أثار الشكوك   
بين الواليات / الشراكة االستراتيجية /وبخاصة ما يتعلق بـ  وزاد من قلق العرب على مستقبل عملية السالم

  .األمر الذي يتنافى مع دور الراعي األميركي كوسيط نزيه.. املتحدة وإسرائيل
كما تباحث الوزراء يف الدعوة التي وجهها راعيا عملية السالم إىل األطراف املعنية الستئناف حمادثات   

  .6/5/1993إىل  20/4ولة التاسعة يف واشنطن خالل الفترة من السالم الثنائية واملشاركة يف اجل
  :وبعد مداوالت مستفيضة اتفق الوزراء على ما يلي  
تؤكد األطراف العربية املشاركة يف عملية السالم التزامها بهدف إقامة السالم الشامل والعادل يف  أوالً ـ  

القاضيين بانسحاب إسرائيل من / 338و 242/م املنطقة على أساس التنفيذ الكامل لقراري جملس األمن رق
القاضي / 425/بما فيها القدس وقرار جملس األمن رقم  1967جميع األراضي العربية احملتلة منذ عام 

  .بانسحاب إسرائيل من األراضي اللبنانية دون قيد أو شرط
وتنفيذ األسس واملبادىء والقرارات  شاركة تمسكها بمبدأ شمولية احللالعربية امل تؤكد األطراف ثانياً ـ  

  .التي قامت عليها عملية السالم على جميع اجلبهات وبالنسبة جلميع األطراف
املؤتمر األميركي من استعداده  طراف املشاركة بما أعرب عنه راعيويف الوقت الذي ترحب فيه األ ثالثاً ـ  

 األمام وتنشيطها وتقديم األفكار واملقترحات لتذليل للعب دور الشريك الكامل يف احملادثات الثنائية ودفعها إىل
وجتاوز العقبات التي تعرقل جناح احملادثات فإن هذه األطراف تؤكد على أن دور الشريك الكامل يجب أن يكرس 

ة لدعم الشرعية الدولية والعمل على التنفيذ األمين نصاً وروحاً لألسس واملبادىء والقرارات التي تستند إليها مسير
  .السالم

تدين الوفود املشاركة االعتداءات اإلسرائيلية املتكررة على األراضي اللبنانية كما تدين استمرار  رابعاً ـ  
سياسة االستيطان والقمع واملمارسات اإلسرائيلية الالإنسانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة مثل نسف البيوت 

تل املدنيين األبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتؤكد أن بالصواريخ وتسليح املستوطنين والتغاضي عن ق
دة والقانون الدويل مقاومة االحتالل اإلسرائيلي حق مشروع للدفاع عن النفس وفقاً ملبادىء ميثاق األمم املتح

عب اخلارجية جملس األمن وراعيي املؤتمر واألسرة الدولية باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية الش ويطالب وزراء
  .الفلسطيني الرازح حتت االحتالل

                                                 
  "30/3/1993، )دمشق" (البعث. 
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/ 799/جتدد الوفود املشاركة إدانتها الشديدة لرفض إسرائيل تنفيذ قرار جملس األمن رقم خامساً ـ   
وتلفت انتباه جملس األمن واجملتمع الدويل إىل انقضاء أكثر من ثالثة أشهر على استمرار حمنة الفلسطينيين 

روف ظاملة قاسية وتطالب جملس األمن إلزام إسرائيل بتنفيذ هذا القرار وإعادة املبعدين عن ديارهم وأهلهم حتت ظ
  .جميع املبعدين على الفور والتعهد بعدم اللجوء إىل سياسة اإلبعاد مستقبالً

يف ضوء ما تقدم قرر الوزراء إبقاء اجتماعهم التنسيقي مفتوحاً بانتظار نتيجة املشاورات  سادساً ـ  
بين األطراف العربية املعنية وراعيي املؤتمر والهادفة إىل إزاحة العقبات التي تضعها  واالتصاالت اجلارية

  .إسرائيل يف طريق السالم واستئناف هذا االجتماع التنسيقي يف دمشق يف وقت الحق التخاذ القرارات املناسبة
  



 

 
 

  

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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