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  اقتراح إسرائيلي قدّم

  يف إىل الوفد اللبناين املشارك 
  ولة التاسعة من مفاوضات السالماجل 

  .4/5/1993، واشنطن
  
  

آخذين يف االعتبار الرغبة اللبنانية بانسحاب القوات اإلسرائيلية من أراض لبنانية، وعودة السلطة   
  ،426و 425ن الدويل رقم جملس األم الفعالة للبنان يف البقعة كما هو مبين يف قراري

وأخذا يف االعتبار رغبة إسرائيل بعقد معاهدة سالم مع لبنان يف إطار مؤتمر مدريد، هذه املعاهدة التي   
تتضمن يف جملة ما تتضمن بنوداً تهدف إىل تأمين أمن إسرائيل على طول حدودها الشمالية بوسائل غير تواجد 

  القوات اإلسرائيلية على أراض لبنانية،
وباعتبار أن رغبة كل من البلدين، لبنان وإسرائيل على التوايل، حتقيق األهداف املذكورة أعاله من دون   

اإلضرار باملوقف األساسي لكل منهما، وبشكل يمكن كال اجلانبين من حتمله سياسياً، وكذلك باعتراف كل منهما 
طول احلدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية يشكل  بأن األمن املتبادل، وبما يف ذلك األوضاع الهادئة والسلمية على

  االهتمام املركزي لكل من اجلانبين،
لهذه الغاية، فإن جمموعة عمل عسكرية مشتركة مؤلفة حصراً من ضباط عسكريين من رتب عالية   

عن حلول مقبولة من الفريقين، وتقدم  وخبراء خمتصين، سوف جتتمع لكي تدرس املشاكل األمنية، وتفتش
  .اقتراحات عملية تعكس مواقف كل من اجلانبين، لكي تناقش يف اجللسة العامة

ويمكن أن تعقد جمموعة العمل هذه، اجتماعاتها يف منطقة احلدود اللبنانية ـ اإلسرائيلية يف طريقة   
قاعة املفاوضات الثنائية كما يتفق عليه ، أو يف واشنطن بالقرب من 1983مشابهة حملادثات الناقورة عام 

  .اجلانبان
وتكون جمموعة العمل منبثقة عن اجللسات العامة، وتعقد اجتماعاتها، وتقدم تقاريرها إىل اجللسات   

وهكذا فإنها ستعمل حتت إشراف راعيي املؤتمر، . العامة، وتعمل وفقاً لتعليمات وتوجيهات اجللسات العامة
  .واعد هذا املؤتمرواملستندة على أسس وق

  

                                                 
  "11/5/1993، )بيروت" (السفير. 



 

 
 

  

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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