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  الذي  البيان اخلتامي جمللس جامعة الدول العربية
  يف  التضامن العربي مع لبنان"عُقد حتت عنوان 

  "مواجهة االعتداءات والتهديدات اإلسرائيلية
  ]مقتطفات[ .11/3/2000، بيروت

  
  

  [.......]  
  :يقرر  
بي، واستنكار االعتداءات ـ إدانة إسرائيل بشدة الحتاللها املستمر ألجزاء من جنوب لبنان وبقاعه الغر1  

  .اإلسرائيلية املستمرة على أرضه وشعبه
ـ إدانة االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة بشدة والتي استهدفت املدنيين والبنى التحتية واملرافق 2  

  .االقتصادية يف لبنان، وما صدر على إثرها من تهديدات إسرائيلية خطيرة وفاجرة
دىل بها بعض مسؤويل دول صديقة عقب العدوان اإلسرائيلي األخير والتي ـ استنكار التصريحات التي أ3  

  .ساوت بين إسرائيل املعتدية ولبنان املعتدى عليه، والتعبير عن دهشته واستغرابه لصدور مثل تلك التصريحات
، 1996م لعا) أبريل" (تفاهم نيسان"ـ التأكيد أن هذه االعتداءات اإلسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لـ 4  

  .ومليثاق األمم املتحدة وقرارات الشرعية الدولية ولإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وألبسط املبادىء األخالقية
ورفض حماوالتها لتجاهله أو تعديله، ألن ذلك ) أبريل" (تفاهم نيسان"ـ تأكيد ضرورة احترام إسرائيل لـ 5  

  .سرائيل مسؤوليته الكاملةأن يؤدي إىل تصعيد وخيم العواقب تتحمل إ همن شأن
، ودعوة )1978( 425ـ تأكيد دعمه للبنان يف مطالبته الدائمة بتنفيذ قرار جملس األمن الدويل رقم 6  

اجملتمع الدويل، ومنظمة األمم املتحدة، وخصوصاً جملس األمن إىل حمل إسرائيل على تنفيذ هذا القرار دون قيد أو 
  .شرط

وبقاعه الغربي حتى حترير  نيف مقاومة االحتالل اإلسرائيلي جلنوب لبنا للبنان ـ تأكيد دعمه املطلق7  
التراب اللبناين كامالً استناداً إىل ميثاق األمم املتحدة، وتأييد حقه يف الدفاع املشروع ضد احملتل، إذ إن املقاومة 

  .هي نتيجة لالحتالل وليست سبباً له
إسرائيل، يف إطار عملية السالم، إىل إعادة النظر يف هذه ـ دعوة الدول العربية التي تقيم عالقات مع 8  

  .العالقات بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على لبنان
ـ تأكيد وقوفه الصارم بجانب لبنان وتوفير الدعم العربي الالزم له لتعزيز صموده املعبر عن تالحم 9  

  .العرب وكرامتهم القومية
وصمود شعبه وإعادة إعماره، من خالل الوفاء  نقراراتها بدعم لبناـ الطلب من الدول العربية ترجمة 10  

، وحث 1990وقمة بغداد عام  1979بالتزاماتها املقررة له يف القمم العربية، وخصوصاً قمة تونس عام 
  .احلكومات على مباشرة إيفاء هذه االلتزامات

ـ تأكيد تمسك الدول العربية بعملية التسوية السلمية يف الشرق األوسط وفقاً ملبادىء مؤتمر مدريد، 11  
  .والدعوة إىل استئناف عاجل ملفاوضات احلل الشامل والعادل التي عطلتها إسرائيل على كل املسارات

ادة النظر يف مشاركتها هذه، ـ دعوة الدول العربية التي تشارك يف احملادثات املتعددة الطرف إىل إع12  
  .إىل أن يتحقق تقدم جوهري وملموس على كل املسارات

                                                 
 "12/3/2000، )بيروت" (النهار .  
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ـ تأكيد تالزم املسارين اللبناين والسوري، ملا فيه خدمة املصلحة اللبنانية والسورية، وضرورة تدعيم 13  
تكمن يف انسحاب  املوقف العربي على كل املسارات، والتشديد على أن القاعدة األوىل للسالم الشامل والعادل

حتى حدوده املعترف بها دولياً، ومن اجلوالن حتى خط الرابع من  الغربيإسرائيل الكامل من جنوب لبنان وبقاعه 
  .، ومن األراضي الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس1967) يونيو(حزيران 

لسطين، والتحذير من أن ـ تأكيد حق عودة الالجئين الفلسطينيين إىل ديارهم ورفض توطينهم خارج ف14  
عدم حل قضية الالجئين الفلسطينيين املقيمين يف لبنان على قاعدة عودتهم إىل ديارهم، يبقي هذه القضية 

  .بمثابة قنبلة موقوتة تهدد األمن واالستقرار يف لبنان وتعوق حتقيق السالم العادل والشامل يف املنطقة
والالإنسانية ضد األهايل العزل يف اجلنوب والبقاع الغربي،  ـ إدانة املمارسات اإلسرائيلية التعسفية15  

وعمليات االعتقال التعسفي والتعذيب واإلبعاد، واملطالبة باإلفراج فوراً عن جميع املعتقلين اللبنانيين احملتجزين 
ن واألعراف رهائن يف معتقل اخليام ويف السجون اإلسرائيلية وكشف مصير املفقودين منهم، استناداً إىل القواني

  .الدولية واتفاقات جنيف
مسعى لبنان يف طلب تشكيل حمكمة جنائية دولية خاصة من أجل حماكمة جمرمي احلرب  ـ تأييد16  

، وبقية اجملازر 1996) أبريل(نيسان  18اإلسرائيليين الذين ارتكبوا جمزرة قانا يف مقر القوة الدولية يف 
وإرغام إسرائيل على دفع تعويضات للبنان عن اخلسائر البشرية واألضرار  اإلسرائيلية التي كان لبنان مسرحاً لها،

  .املادية واالقتصادية الناجمة عن احتاللها واعتداءاتها املتكررة على األراضي اللبنانية
ـ اعتبار دورة اجمللس مفتوحة وتفويض رئيس الدورة دعوة اجمللس إىل االنعقاد يف حال تكرر 17  

  .على لبنان العدوان اإلسرائيلي
ـ تكليف األمين العام جلامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، بالتنسيق مع رئيس الدورة 18  

  .واحلكومة اللبنانية، ورفع تقارير يف هذا الشأن إىل اجمللس
  

 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


