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  وثائق عربية
 

  االجتماع اخلامس عشر الصادر عن اخلتامي البيان
  "إعالن دمشق"لوزراء خارجية دول 

  ]مقتطفات[ *.26/6/1997الالذقية، 
  
  

  [.......]  
جدية وتهديدات  تحتدياس الوزراء التطورات الدولية واإلقليمية املتسارعة، وما حتمله من ربعدما تدا  

اخلاصة يف خدمة قضايا األمة العربية وصون أمنها من مسؤوليات دولهم  خطيرة لألمن القومي، وانطالقاً 
 تضمنها إعالن دمشق، يؤكدون مواصلة التزامهم التام للعمل وفق املبادىء التي وحتقيق مصاحلها املشتركة التي

م، والتي 1996) يونيو(تضمنتها املواثيق والقرارات العربية وآخرها قرارات قمة القاهرة التي عقدت يف حزيران 
ركزت بصورة خاصة على أهمية تنفيذ ما اتخذه القادة العرب من قرارات والتعامل مع املستجدات التي تواجه 

  .األمة العربية يف ضوء متطلبات املرحلة املقبلة وظروفها
 يؤكد الوزراء جمدداً أن السالم العادل والشامل يستوجب استعادة احلقوق العربية وفق قرارات األمم  

والتي تقضي بانسحاب إسرائيل الكامل من  425و 338و 242املتحدة ذات الصلة والسيما قرارات جملس األمن 
اجلوالن وجنوب لبنان واألراضي الفلسطينية احملتلة وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه املشروعة بما يف 

  .ذلك حقه يف تقرير املصير وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس
يرفض الوزراء بقوة حماوالت احلكومة اإلسرائيلية التنصل من التزام االنسحاب الكامل من اجلوالن إىل   

ويعتبرون هذا التنصل تراجعاً عن  والذي تم إيداعه لدى الراعي األميركي، 1967 ]يونيو[خط الرابع من حزيران 
م، ويطالب الوزراء راعيي عملية السالم وبخاصة مرجعية مدريد وتهديداً لعملية السالم ومبدأ األرض مقابل السال

الواليات املتحدة األميركية بالعمل على تأكيد وضمان التقيد التام بااللتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها 
  .خالل حمادثات السالم باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد إلحياء عملية السالم وإعادتها إىل مسارها الصحيح

ر الوزراء عن دعمهم الكامل لصمود سورية وملطالبها العادلة من أجل استرجاع أراضيها احملتلة، ويعب  
كما يؤكدون مساندتهم التامة لسورية يف مواجهة أية تهديدات واستفزازات تتعرض لها من أي جهة كانت نتيجة 

  .بمواقفها املبدئية الثابتة وبحقوقها املشروعة تمسكها
بياين القمة األوروبية يف أمستردام، وقمة الدول الصناعية الثماين يف دنفر، اللذين أكدا اطلع الوزراء على   

مرجعية مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم وعبروا عن أملهم يف أن تبذل هذه الدول قصارى جهدها إلنقاذ عملية 
ضات على بقية املسارات بما حيث توقفت، ومتابعة املفاو من السالم واستئناف املفاوضات على املسار السوري

يكفل انسحاب إسرائيل الكامل من اجلوالن العربي السوري احملتل وجنوب لبنان وبقاعه الغربي ويضمن ممارسة 
هم يرالشعب الفلسطيني حلقوقه املشروعة بما يف ذلك حقه يف تقرير مصيره وإقامة دولته، كما عبر الوزراء عن تقد

ة يف إطار عملية السالم استناداً إىل الثوابت العربية من أجل استرجاع كامل للجهود التي تبذلها مصر الشقيق
  .ة احملتلة واستعادة احلقوق املشروعةياألراضي العرب

ويف هذا السياق . قف الكونغرس األميركي املعادية للعرب واملسلميناالحظ الوزراء بأسف بالغ مو  
لس النواب األميركي حول القدس باعتباره قراراً يتناقض مع يستنكر الوزراء بشدة القرار األخير الصادر عن جم

قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد، ويدعون الكونغرس األميركي إىل إعادة النظر يف هذا القرار، 
  .مقدرين توضيح اإلدارة األميركية وموقفها إزاءه

                                                 
 .27/6/1997، )بيروت" (النهار" *



  195، ص )1997خريف ( 32، العدد 8المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية  ةيبرعوثائق 

 

2 
 

، حول ما 1997) مارس(آذار ) 107(ورته وإذ يستذكر الوزراء قرار جملس جامعة الدول العربية يف د  
يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل والتعاون اإلقليمي، بسبب تراجع إسرائيل عن التزاماتها وتعهداتها املتعلقة بعملية 
السالم، يؤكدون أن ما يهدد مسيرة السالم يف الشرق األوسط وكل ما يتبعها من خطوات وإجراءات، هو نهج 

وانطالقًا . إليهاااللتزامات واالتفاقات التي تم التوصل ملعادي للسالم واملتنصل من تنفيذ ا اإلسرائيليةاحلكومة 
من أن دول إعالن دمشق جزء أساسي من الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية، فقد قرر الوزراء استمرار 
اتصاالتهم ومشاوراتهم حول ما يتعلق بمستجدات مسيرة السالم وكل ما يتبعها من خطوات وإجراءات، وتقويم 

تماعات اجمللس الوزاري للقمة العربية يف أيلول املوقف يف اجتماعهم املقبل املقرر عقده يف القاهرة خالل اج
  .املقبل) رسبتمب(

أكد الوزراء أهمية إخالء منطقة الشرق األوسط بما يف ذلك اخلليج العربي من أسلحة الدمار الشامل ويف   
 مقدمها السالح النووي وانضمام إسرائيل إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وقبولها نظام الضمانات يف

  .إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التعاون العسكري واألمني بين تركيا وإسرائيل والذي يشكل تهديداً   

ألمن الدول العربية ولالستقرار يف منطقة الشرق األوسط ويتناقض كلياً مع ميثاق منظمة املؤتمر اإلسالمي 
ويدعون تركيا العضو يف منظمة املؤتمر اإلسالمي إىل إعادة النظر . تركيا والدول العربية والروابط التقليدية بين

يف تعاونها مع إسرائيل والعودة إىل عالقات التعاون وحسن اجلوار مع الدول العربية حفاظاً على املصالح 
  .املتبادلة والروابط التاريخية بين اجلانبين

ي يف شمال العراق الذي يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدويل ويؤكدون كما يستنكر الوزراء التوغل الترك  
  .دعمهم لسيادة العراق ووحدة وسالمة أراضيه

وبخاصة تنفيذ قرارات جملس األمن ذات الصلة باحتالله لدولة الكويت أكد الوزراء ضرورة التزام العراق   
خرى وإعادة املمتلكات وغيرهم من رعايا الدول األُما يتصل منها باإلفراج عن األسرى واحملتجزين الكويتيين 

الكويتية واستمرار االلتزام الكامل لدفع التعويضات واالمتناع عن أيه أعمال استفزازية أو عدوانية على دولة 
والتعاون اجلاد مع جهود اللجنة اخلاصة املكلفة إزالة أسلحة الدمار  949الكويت والدول اجملاورة تنفيذاً للقرار 

كما يعبر الوزراء عن تعاطفهم مع معاناة الشعب . 1115لشامل العراقية، وبما يحقق التنفيذ الكامل للقرار الرقم ا
العراقي الشقيق التي تتحمل مسؤوليتها احلكومة العراقية، ويدعون إىل ضرورة إيجاد السبل لتخفيف هذه املعاناة، 

  ".النفط مقابل الغذاء" 986وعن ارتياحهم إىل تمديد العمل بقرار جملس األمن 
  [.......]  

كما دانوا احملاوالت الستغالل هذا . أكد الوزراء إدانتهم لإلرهاب بكل أشكاله وأياً كانت مصادره ودوافعه
املوضوع ألغراض سياسية مؤكدين ضرورة عدم اخللط بين املقاومة الوطنية املشروعة ضد االحتالل والعدوان 

  .اً من أن مقاومة االحتالل حق مشروع وفق املواثيق الدوليةوالعمليات اإلرهابية انطالق
تابع الوزراء مشاوراتهم الستكمال إجناز وثيقة العمل العربي املشترك، وبروتوكول االلتزامات املتبادلة   

ا بصورة نهائية مبين الدول العربية يف إطار جامعة الدول العربية، لعرضها على حكوماتهم تمهيداً إلقراره
  .اعهما جامعة الدول العربيةوإيد

كما أشار الوزراء إىل أهمية التعاون بين دول إعالن دمشق ملواجهة ظاهرة التطرف والعنف واإلرهاب   
ووقوفهم إىل جانب أية دولة من دول اإلعالن تتعرض لعمليات إرهابية مؤكدين أن التطرف والعنف واإلرهاب 

  .بعينهاظواهر عاملية غير مقصورة على شعب أو منظمة 
اطلع الوزراء على ورقتي العمل املقدمتين من كل من سورية ومصر يف خصوص إنشاء منطقة للتجارة   

  .احلرة بين دول إعالن دمشق كنواة إلقامة السوق العربية املشتركة
وقد أكد الوزراء أهمية قيام دول إعالن دمشق باتخاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق هذه الغاية، والتي تواجه   

  .ها مستجدات اقتصادية عاملية تستوجب إكساب األمة العربية املنعة والقوة االقتصاديةب
واتفق الوزراء على أن يجتمع خبراء من مصر وسورية مع خبراء من األمانة العامة جمللس التعاون لدول   

قتصادي املوحد بين دول اخلليج العربية يف الرياض لالطالع على القرارات واألنظمة املتعلقة بتنفيذ االتفاق اال
ثم يجتمع فريق عمل متخصص من اخلبراء . املقبل] سبتمبر[جملس التعاون وذلك خالل مدة أقصاها شهر أيلول 
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يف أقرب فرصة ممكنة يف القاهرة إلعداد مشروع اخلطوات التنفيذية إلقامة السوق العربية املشتركة ويرفع تقريره 
  .مشقاألول إىل وزراء خارجية دول إعالن د

  [.......]  
 

  



 

 
 

  

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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