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   يؤكدون فيه تمسكهم بقرارات قمة القاهرة بيان لوزراء خارجية دول إعالن دمشق
  ويدعون إىل شراكة استراتيجية بين تركيا والعرب

  ]مقتطفات[ *.12/11/1998الدوحة، 
  

    
قال البيان إن الوزراء أكدوا حرصهم التام على التمسك والعمل وفق مضامين البيان اخلتامي الذي صدر 

املواقف املبدئية الثابتة التي "و 1996) يونيو(حزيران  22و 21ربية التي عقدت يف مصر يومي عن القمة الع
العربي وإقامة السالم العادل والشامل، يما يخدم املصالح العليا تبناها القادة العرب باإلجماع لتعزيز التضامن 

  ."عربي الفعّال خالل املرحلة القادمةاملغتصبة ومتابعة التحرك اللألمة العربية واستعادة أراضيها وحقوقها 
  .......][  
قرار جملس قلقهم الشديد إزاء احملاوالت اإلسرائيلية املتعلقة بفرض شروط على تنفيذ "وعبر الوزراء عن   

، ورفضهم ألية تفسيرات من "اخلاص باالنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان وبقاعه الغربي 425األمن رقم 
  .وط على تنفيذ هذا القرار، داعين إىل ضرورة أن تطبقه إسرائيل من دون شروطشأنها إدخال أية شر

وقوفهم إىل جانب الشعب الفلسطيني وقيادته، وطالبوا إسرائيل االلتزام بتنفيذ بنود "وأكد الوزراء   
الل بالتعهدات سرائيليين واالمتناع عن كل ما من شأنه اإلخاالتفاقات التي تم التوصل إليها بين الفلسطينيين واإل

بجهود رئيس الواليات املتحدة األميركية بصفة بالده راعياً لعملية السالم وطالبوا "ونوه الوزراء  ."وااللتزامات
د بها وتطبيق بنودها، وعلى ضرورة استئناف جهودها حلمل إسرائيل على التقيالواليات املتحدة بمتابعة 

انسحاب إسرائيل الكامل من كذلك على املسار اللبناين بما يكفل املفاوضات على املسار السوري من حيث توقفت و
، وجنوب لبنان وبقاعه الغربي 1967] يونيو[اجلوالن العربي السوري احملتل حتى حدود الرابع من حزيران 

حلقوقه املشروعة بما يف ذلك حقه يف تقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة ويضمن ممارسة الشعب الفلسطيني 
  ."وعاصمتها القدس الشريف

ناقش الوزراء األزمة احلالية بين العراق واألمم املتحدة من منطلق : "ويف ما يتصل بالعراق قال البيان  
وقف التعاون مع اللجنة  عن قرارهدول عبال ومصاحله وطالب الوزراء العراق حرصهم على سالمة الشعب العراقي

اخلاصة ودعوا إىل التعاون الكامل بشفافية وفقاً لقرارات جملس األمن ذات الصلة ومذكرة التفاهم املوقعة بين 
وأكد الوزراء أن احلكومة العراقية تتحمل ." 1998] شباط[احلكومة العراقية واألمين العام لألمم املتحدة يف فبراير 

شأنه أن يعرّض األبرياء من الشعب  من عيات تنجم عن عدم تراجعها عن هذا القرار األمر الذيمسؤولية أيه تدا
العراقي الشقيق ملزيد من الويالت واملآسي، ويف هذا الصدد تمنى الوزراء أن يسود منطق التعقل واحلكمة لكي 

  . تتمكن األمم املتحدة من التوصل إىل حل دبلوماسي لهذه األزمة
  ....]...[  
ورحب الوزراء باالتفاق الذي تم التوصل إليه بين سورية وتركيا الحتواء األزمة بينهما، وقدروا عاليًا   

وتمسكه باعتماد احلوار مع تركيا إليجاد حل سلمي للمشاكل العالقة بين " حكمة فخامة الرئيس حافظ األسد"
الرئيس حسني مبارك واستجابة تركيا لتلك كما ثمن الوزراء عاليًا اجلهود التي بذلتها مصر بقيادة . البلدين

  .اجلهود ودعم اخليار السلمي كنهج أمثل لتسوية اخلالفات القائمة بين سورية وتركيا
  ....]...[ 

  

                                                 
 .12/11/1998و 11يومي في الدوحة  16ـ لوآان الوزراء عقدوا دورتهم ا. 13/11/1998، )لندن" (الحياة" *
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