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  بيان جمللس جامعة الدول العربية
  يعتبر فيه االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  خطوة أوىل نحو حتقيق
  مبدأ األرض يف مقابل السالم

  *.21/9/1993القاهرة، 
  

بعد أن استمع جملس اجلامعة إىل بيان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات باهتمام، وناقش تطورات عملية   
التي بذلتها الوفود العربية على خمتلف املسارات من أجل حتقيق السالم الشامل السالم، واستعرض اجلهود 

  ).1991عام ] أيلول[الصادر يف دورة سبتمبر  5092وفق قرار جملس اجلامعة رقم (والعادل والدائم 
) 242(إن السالم الشامل والعادل والوئام يجب أن يستند إىل قرارات جملس األمن رقم : يؤكد اجمللس  

وقرارات الشرعية الدولية وأن يحقق االنسحاب اإلسرائيلي من كافة األراضي العربية احملتلة ) 425(و) 338(و
وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف واجلوالن وجميع األراضي اللبنانية واألردنية احملتلة، وبما 

  .طقة من العمل لتحقيق التنمية والتطور واالزدهاريفتح صفحة جديدة يف تاريخ الشرق األوسط ويمكّن شعوب املن
ويف هذا اإلطار، يعتبر اجمللس االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي خطوةٍ أُوىل ذات أهمية نحو حتقيق مبدأ   

من كامل أن تستكمل بخطوات عاجلة على كل املسارات وتضمن انسحاب إسرائيل األرض مقابل السالم، ينبغي 
اجلوالن السوري احملتل ومن األراضي اللبنانية واألردنية احملتلة، وضمان احلقوق املشروعة للعشب الفلسطيني 

  .وفق قرارات األمم املتحدة ذات الصلة 1948منذ عام 
ويؤكد اجمللس جمددا تضامنه الكامل مع األطراف العربية املشاركة يف عملية السالم، وعزمه على   

ده من أجل دعم وتعزيز مسيرة السالم واإلسراع يف إجناز اخلطوات األُخرى على كافة املسارات، إيمانا تكثيف جهو
) 338(و) 242(من اجمللس بأن السالم الدائم ال بد وأن يكون شامال وعادال ومستندا إىل قرارات جملس األمن 

  .والشرعية الدولية) 425(و
  

 
  

                                                 
وقد عقد مجلس جامعة الدول العربية دورته المئة في القاهرة خالل . 10، ص 26/9/1993، 954، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة *
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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