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  وثائق عربية
  

  البيان اخلتامي ملؤتمر القمة السابع عشر
  لدول جملس التعاون اخلليجي

  ]مقتطفات[ *.9/12/1996الدوحة، 
  

  .......][  
  .كما عرض اجمللس األعلى القضايا واألوضاع السياسية واألمنية الراهنة، إقليمياً ودولياً  

  
  دولة الكويتتنفيذ قرارات جملس األمن اخلاصة بعدوان العراق على 

  
بحث اجمللس األعلى يف مسار تنفيذ العراق لقرارات جملس األمن اخلاصة بعدوان العراق على دولة   

الكويت، والحظ بأسف بالغ استمرار احلكومة العراقية يف سياسة املماطلة حيال تنفيذ جوانب أساسية يف 
لشامل العراقية، واإلفراج عن األسرى واملرتهنين من التزاماتها الدولية، ويف مقدمها، استكمال إزالة أسلحة الدمار ا

وإعادة كل املمتلكات الكويتية، واالمتناع  والتزام آلية التعويضات، خرى،مواطني دولة الكويت ومواطني الدول األُ
  .949عن القيام بأي عمل عدواين أو استفزازي للدول اجملاورة امتثاالً للقرار 

ديد إزاء استمرار احلكومة العراقية يف إخفاء أسلحة خطيرة وفتاكة وإعاقة كما أعرب اجمللس عن قلقه الش  
  .أعمال مهمة اللجنة اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، املكلفة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية

  .......][  
تتحمل وجدد اجمللس األعلى التعبير عن تعاطفه التام مع الشعب العراقي يف معاناته وحمنته التي   

احلال املعيشية والصحية املؤسفة للشعب العراقي، وإذ يعبر  إليه احلكومة العراقية وحدها كامل املسؤولية عما آلت
 986بما أعلنته األمم املتحدة حول قبول العراق اخلطة اخلاصة بتنفيذ قرار جملس األمن الرقم اجمللس عن ترحيبه 

احلكومة العراقية إىل التعاون اجلاد والصادق مع األمم املتحدة لضمان تخفيفاً ملعاناة الشعب العراقي فإنه يدعو 
  .السليم لهذا القراروالتنفيذ الدقيق 

اخلطيرة التي شهدها أخيراً الوضع يف شمال العراق، معبراً عن قلقه  تاألعلى التطوراكما عرض اجمللس   
بت بضرورة احملافظة على استقالل العراق النعكاسات تلك التطورات على املنطقة، وانطالقاً من موقفه الثا

وسيادته ووحدة أراضيه وسالمتها اإلقليمية، يعرب اجمللس عن أسفه لتدخل بعض دول اجلوار يف شمال العراق، 
ويدعو هذه الدول إىل االمتناع عن التدخل يف الشؤون الداخلية للعراق، وذلك ملا يشكله من تهديد للسلم واألمن 

  .الدوليين
  .....]..[  

 :العالقات مع إيران  - ب 
بحث اجمللس األعلى يف مستجدات العالقات مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية انطالقاً من موقفه الثابت 
املرتكز على أهمية إرساء العالقات على أسس حسن اجلوار والتزام مبادئ االحترام املتبادل وعدم 

التهديد بها وحل اخلالفات بالطرق السلمية وفق التدخل يف الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة أو 
مبادئ القانون الدويل وقواعده، وضرورة العمل على توفير متطلبات احلفاظ على أمن املنطقة 

  .واستقرارها
ويف هذا السياق عبر اجمللس األعلى عن قلقه الشديد من قيام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية   

يج العربي، بما يف ذلك نشرها لصواريخ على جزر دولة اإلمارات بنشر صواريخ أرض ـ أرض يف اخلل
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عن العربية املتحدة الثالث احملتلة، مما يعرض دول اجمللس ومنشآتها احليوية للتهديد املباشر، وكذلك 
قلقه من سعي إيران املتواصل القتناء وبناء ترسانات من أسلحة الدمار الشامل وقدرات تسليحية تقليدية 

وجدد اجمللس األعلى دعوته اجملتمع الدويل والهيئات  .يدية تفوق احلاجات الدفاعية املشروعةوغير تقل
الدولية ذات العالقة إىل بذل اجلهود الفاعلة جلعل منطقة اخلليج، ألهميتها االستراتيجية العاملية، خالية 

  .من أسلحة الدمار الشامل
  

  مسيرة السالم يف الشرق األوسط
  

رض اجمللس األعلى تطورات عملية السالم يف الشرق األوسط وما يعتريها من تداعيات ناجتة ع  
من استمرار احلكومة اإلسرائيلية يف سياسات املماطلة يف تنفيذ االتفاقات املبرمة مع اجلانب 

اإلسرائيلي لألراضي  الفلسطيني وحماوالت إعادة التفاوض يف شأنها، إىل جانب تكريس االحتالل
لعربية وإعاقة جهود السالم الصادقة املبذولة من اجملتمع الدويل، األمر الذي يمثل انتهاكاً لاللتزامات ا

وإذ . واألسس التي ترتكز عليها عملية السالم وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإجراءات بناء الثقة
ذه، ملا تُشكله من خماطر حقيقية يعبر اجمللس األعلى عن رفضه التام لسياسات احلكومة اإلسرائيلية ه

تهدد فرص السالم وتنذر بالعودة إىل التوتر وأعمال العنف وتضطر دول اجمللس معها إىل إعادة النظر 
يف اخلطوات املتخذة جتاه إسرائيل يف إطار العملية السلمية، فإنه يدعو جمدداً األطراف املعنيين بعملية 

تحدة األميركية وروسيا االحتادية إىل مواصلة جهودهم يف سبيل السالم كافة ويف مقدمهم الواليات امل
حتقيق السالم العادل والشامل الذي يعيد احلقوق املشروعة إىل أصحابها ويرسي الثوابت الدائمة لألمن 

  .واالستقرار والرخاء لسائر شعوب املنطقة
ة والداعمة لتحقيق وانطالقاً من مقررات القمة العربية ومواقف دول جملس التعاون الثابت  

 338و 242سالم عادل وشامل ودائم، وفق مبدأ األرض مقابل السالم وعلى أساس قرارات جملس األمن 
، فإن اجمللس األعلى يعبر عن ضرورة وأهمية مواصلة عملية السالم واستمرارها من خالل التنفيذ 425و

  :إلسرائيلية يف هذا الصدد بما يأتيجلميع االتفاقات والتعهدات، ويطالب احلكومة ا ينالفعلي واألم
اخلاصة باالتفاقات املبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية ويف مقدمها  االوفاء بالتزاماتهـ 

انسحاب قواتها من اخلليل وعملية السجناء الفلسطينيين والرفع الكلي للحصار االقتصادي املفروض 
 .الدائم بصدقية تامة مع اجلانب الفلسطينيعلى املناطق الفلسطينية واستئناف مفاوضات الوضع 

االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من القدس الشريف والكف عن سياسة هدم املنازل وتغيير ـ 
املعامل اإلسالمية وإجراءات تكريس االحتالل يف األراضي العربية بما يف ذلك سياسة بناء املستوطنات 

 .وتوسيعها
كامل حقوقه الوطنية املشروعة وحقه يف إقامة دولته  تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسةـ 

 .املستقلة على ترابه الوطني
استئناف املفاوضات على املسار السوري من حيث انتهت إليه اجلوالت السابقة، واالنسحاب ـ 

ن اإلسرائيلي الكامل من اجلوالن العربي السوري احملتل إىل خط احلدود التي كانت قائمة يف الرابع م
 .م1967) حزيران(و يوني

االنسحاب الكامل من جنوب لبنان وبقاعه الغربي وإعادة كل األراضي احملتلة إىل السيادة ـ 
 .425اللبنانية، وفقاً لقرار جملس األمن الرقم 

كما يؤكد اجمللس األعلى ضرورة انضمام إسرائيل إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،   
  .وكالة الدولية للطاقة الذريةللنظام التفتيش الدويل التابع ل وإخضاع كل منشآتها النووية

ويشيد اجمللس األعلى باإلجماع الدويل لدعم استمرارية عملية السالم يف الشرق األوسط 
ومؤازرتها، مثمناً يف الوقت نفسه اجلهود املبذولة من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء على النطاقين 

يف هذا السياق عبر اجمللس عن تقديره بشكل خاص للجهود الصادقة التي االقتصادي والسياسي، و
  .بذلتها وتبذلها فرنسا بقيادة الرئيس جاك شيراك

    .......][  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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