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  لألمين العام جلامعة الدول العربيةحديث صحايف 
  السوق الشرق األوسطية وشروط السالمبشأن 

  ]مقتطفات[ .القاهرة
  
  

  [.......]  
وهناك أكثر من سيناريو مطروح .. أكد معاليكم أن السوق الشرق أوسطية ليست بديالً عن اجلامعة العربية ■

ما هي رؤية اجلامعة العربية للتعامل عربياً مع هذا األمر يف ظل .. ةللتعامل عربياً مع فكرة السوق الشرق أوسطي
  غياب سوق عربية مشتركة؟

فاجلامعة . ولن تكون.. لقد أكدت يف أكثر من موضع أن السوق الشرق أوسطية ليست بديالً عن اجلامعة العربية □
يخي وثقايف وحضاري فضالً عن العربية هي رابطة جمموعة متجانسة من الدول ممتدة يف تالحم جغرايف وتار

ذلك ألن .. هوية عربية أصيلة األمر الذي يؤكد أن جامعة الدول العربية هي املعبرة عن آمال وتطلعات أمتها العربية
ولقد حرصت على أن أوضح وجهة النظر العربية يف شأن التعاون . رسالتها قومية قبل أن تكون منظمة إقليمية

لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا والذي عقد  ةوذلك يف مؤتمر القمة االقتصادي االقتصادي بين دول املنطقة
املاضيين والتي جمعت وألول مرة ) تشرين الثاين(ونوفمبر ) تشرين األول(بالدار البيضاء خالل شهري أكتوبر 

ضايا وأوضحت يف كلمتي على ضرورة معاجلة الق.. رجال أعمال وحكومات ومنظمات اقتصادية وإقليمية
نكون بمثابة من وضع العربة أمام احلصان،  السياسية قبل الشروع أو الدخول يف أية مشاريع اقتصادية وإالّ

ويتبين أن املطلوب أوالً هو حل كل القضايا السياسية املتعلقة بالصراع العربي ـ اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية 
ومبدأ  252، 425، 338، 242قرارات جملس األمن أرقام  والقائمة على حتقيق السالم الشامل والعادل وتنفيذ

  :وأقول بكل صراحة.. األرض مقابل السالم
أية ميزة اقتصادية على الدول العربية وإنما سيتم  ضـ إن السالم مع إسرائيل لن يترتب عليه فر1  

  .التعامل معها وفق معايير وضوابط تضعها كل دولة عربية وفق مصاحلها الوطنية
كل دولة عربية تتمتع بسيادتها على كامل مقدراتها الوطنية وبالتايل لن يكون هناك إرغام أو  ـ إن2  

 1979إكراه يف التعامل مع إسرائيل، وعلى سبيل املثال العالقات املصرية ـ اإلسرائيلية والتي بدأت منذ العام 
  .يسير التبادل التجاري بين البلدين وفق معايير وضوابط معينة حيث

إن العالقات العربية يقف وراءها نحو نصف قرن من التعاون العربي وهي عالقات بين دول تنتمي ـ 3  
إىل أمة واحدة وجتسدت يف اتفاقات ومؤسسات وشركات عربية، وهذه تسير يف طريقها، ويجب تقويتها وتدعيمها 

  .القومية العربية العليا ملواجهة أية مشاريع حتاول النيل من هذا البنيان الذي يهدف إىل حتقيق األهداف
ـ إن التعاون بين الدول الشرق أوسطية، بعد قيام السالم العادل والشامل، هو تعاون يستند إىل مبادىء 4  

وقواعد القانون الدويل ومبادىء التعاون االقتصادي احلر الذي تمليه مصالح كل دولة عربية يف املنطقة مع دول 
ربية أن يمتد هذا التعاون إىل بالد غير عربية يف املنطقة مثل إيران، تركيا العامل األُخرى وقد ترى الدول الع

  .واملسألة أوالً وأخيراً تتوقف على هذه املبادىء وعلى مصالح كل دولة.. وقبرص
  [.......]  

  

                                                 
 أحمد عصمت عبد المجيد. 
 "وقد أجرى الحديث عمرو ناصيف. 22/3/1995، )بيروت" (السفير. 
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] يونيو[ملنطقة إذا مل تنسحب إسرائيل إىل حدود الرابع من حزيران هل يمكن برأيكم بناء سالم عادل يف ا ■
؟ وهل ذلك يكفي إذا مل تنزع أسلحة الدمار الشامل وتقر بعروبة القدس وبحق عودة الفلسطينيين إىل 1967

  ديارهم؟
م يف والذي أكد على الترحيب بجهود السال 12/9/1991الصادر يف  5092إن قرار جامعة الدول العربية رقم  □

بالتزام  املنطقة حدد أسس السالم الشامل والعادل الذي نتطلع إليه كأمة عربية وكشعوب والذي لن يتحقق إالّ 
، ومبدأ األرض يف مقابل السالم وما يترتب على 252، 425، 338، 242إسرائيل بتنفيذ قرارات جملس األمن 

ن جنوب لبنان واألراضي الفلسطينية احملتلة بما ذلك من انسحاب إسرائيلي من كامل اجلوالن السوري احملتل وم
من إجراءات  لوال شك أن إقرار السالم العادل والشامل يف املنطقة يتطلب أن توقف إسرائي ..فيها القدس العربية

تصعيد االستيطان ومصادرة األراضي وإطالق التصريحات العدائية ألن كل ذلك يعطل من مسيرة السالم ويلحق 
هذا من ناحية، ومن ناحية أُخرى أود اإلشارة إىل موضوعين .. [....] ويضعف من مصداقية إسرائيل رربها أكبر الض

  .على درجة كبيرة من األهمية
فجامعة الدول العربية عبَّرت يف أكثر من قرار صادر عن جملس  ،املوضوع األول يتعلق بالقدس احملتلة  

ريف بالنسبة الستمرار جهود السالم، وضرورة تطبيق قرارات األمم جامعتها على األهمية الفائقة ملدينة القدس الش
املتحدة املتعلقة بعدم تغيير الوضعية التاريخية واحلضارية والسكانية للمدينة، وحث الدولتين راعيتي عملية 

ال يؤثر السالم، على تأكيد التزامهما يف أن عدم مناقشة موضوع مدينة القدس يف املرحلة احلالية من املفاوضات 
 478، ورقم )1968( 252على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ويف مقدمتها قرار جملس األمن رقم 

ويف هذا اجملال . ، وخاصة فيما يتعلق بعدم إجراء أي تغيير من جانب واحد يف طبيعة املدينة املقدسة)1980(
سنة يف  3000ئيلي الهادف إىل االحتفال بمرور فإن دولنا العربية واإلسالمية مطالبة بالتصدي للمخطط اإلسرا

  .القادم على إنشاء اململكة اليهودية وحماولة إضفاء صبغة قانونية سياسية دعائية على هذا اخملطط 1996عام 
املوضوع الثاين يتعلق بالتهديد النووي اإلسرائيلي، فإن هذه القضية باتت إحدى أهم القضايا، ورأيي   

ا سرائيل جادة فعالً يف توجهها للسالم فيجب أن تظهر حسن نواياها وتوقع على االتفاقية، أمّفيها أنه إذا كانت إ
إصرارها على الرفض فيعني رغبتها يف اإلبقاء على اخللل االستراتيجي يف املنطقة وفرض السالم غير العادل 

وبمشيئة الله ستتم بلورة .. قف العربيةوغير املتكافىء القائم على امتالك قوة الردع، األمر الذي يتطلب تنسيق املوا
  .موقف عربي موحد يف هذا اخلصوص يف اجتماع جملس اجلامعة

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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