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  القمة العربي الرابع والعشرين البيان اخلتامي ملؤتمر 
  ]مقتطفات[ * .23/6/1996القاهرة، 

  
  

  [.......]  
والعادل يف الشرق األوسط  القومية، يؤكد القادة العرب أن حتقيق السالم الشامل وانطالقاً من املسؤولية  
بما فيها القدس العربية وتمكين الشعب ة انسحاب إسرائيل الكامل من كل األراضي الفلسطينية احملتليستوجب 

املستقلة بعاصمتها القدس العربية باعتبار القضية الفلسطيني من ممارسة حقه يف تقرير مصيره وإقامة دولته 
الفلسطينية جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي، واالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من اجلوالن السوري إىل خط الرابع 

ىل احلدود سرائيلي الكامل غير املشروط من جنوب لبنان وبقاعه الغربي إ، واالنسحاب اإل1967نيو يو/من حزيران
، ومبدأ األرض مقابل السالم، وعلى هذه 425، و338، 242ذلك تنفيذاً لقرارات جملس األمن املعترف بها دولياً، و

  .األسس يدعون إىل استئناف املفاوضات على كل املسارات من دون إبطاء
مسك الدول العربية بمواصلة عملية السالم لتحقيق السالم العادل والشامل هدف وخيار استراتيجي، إن ت  

يتحقق يف ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاماً مقابالً تؤكده إسرائيل بجدية ومن دون مواربة، والعمل من أجل 
من املتوازن واملتكافئ جلميع دول املنطقة، استكمال مسيرة السالم بما يعيد احلقوق واألراضي احملتلة ويضمن األ

وفقاً للمبادئ التي اتفق عليها يف مؤتمر مدريد وبخاصة مبدأ األرض مقابل السالم والتأكيدات املقدمة إىل 
  .األطراف

ويؤكد القادة العرب أن أي إخالل من جانب إسرائيل بهذه املبادئ واألسس التي قامت عليها عملية   
يف إطار هذه املسيرة، أو املماطلة يف تنفيذها،  إليهاعن االلتزامات واالتفاقات التي تم التوصل السالم، أو تراجع 

من شأنه أن يؤدي إىل انتكاسة عملية السالم، بكل ما يحمله ذلك من خماطر وتداعيات تعود باملنطقة إىل دوامة 
جتاه إسرائيل يف إطار عملية السالم، األمر املتخذة يف اخلطوات التوتر يضطر كل الدول العربية إىل إعادة النظر 

  .الذي تتحمل احلكومة اإلسرائيلية وحدها املسؤولية الكاملة عنه
كما يؤكد القادة العرب تمسكهم بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم االعتراف أو القبول بأية   

احملتلة، باعتباره إجراء غير مشروع ال يرتب أوضاع تنجم عن النشاط االستيطاين اإلسرائيلي يف األراضي العربية 
يشكل خرقاً التفاقات جنيف ين إليها نويعتبرون أن إقامة مستوطنات واستقدام مستوط. حقاً، وال ينشئ التزاماً

يتطلب وقف كل النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية يف اجلوالن السوري ا وإطار مدريد، وتعويقاً لعملية السالم، ممّ
كما يؤكدون رفضهم تغيير معامل . واألراضي الفلسطينية احملتلة، وبخاصة القدس، وإزالة هذه املستوطناتاحملتل 

 القدس العربية ووضعها القانوين، ويشددون على أن حتقيق السالم الشامل والعادل يف الشرق األوسط ال يكون إالّ 
إىل حقهم يف العودة على أساس الشرعية الدولية بحل قضية القدس وتسوية مشكلة الالجئين الفلسطينيين استناداً 

  .وقرارات األمم املتحدة
ويف ضوء ذلك، ومن أجل إجناح عملية السالم على املسارات السورية واللبنانية والفلسطينية، يدعو   

ى رخالقادة العرب راعيي عملية السالم، واالحتاد األوروبي واليابان ودول جمموعة عدم االنحياز والدول األُ
املعنية، واألمم املتحدة واملنظمات واملؤسسات الدولية، إىل العمل على ضمان عدم إخالل إسرائيل بأسس عملية 
السالم، ووفائها بالتعهدات التي تم التزامها، سواء بالنسبة إىل االتفاقات اخلاصة باملرحلة االنتقالية، أو بالنسبة 

للشعب  ةالضروريلة توفير املساندة السياسية واالقتصادية إىل قضايا مفاوضات املرحلة النهائية، مع مواص
ويف هذا الصدد أكد القادة ضرورة إنهاء احلصار اإلسرائيلي املفروض على الشعب . وسلطته الوطنية الفلسطيني
  .الفلسطيني

                                                 
دولة من مجموع  21، بمشارآة 23/6/1996 – 21وقد ُعقد المؤتمر في القاهرة في الفترة . 24/6/1996، )بيروت" (النهار" *

 .ه إليه دعوة لحضورهاوغاب العراق الذي لم توجَّ. جامعة الدول العربية في 22األعضاء الـ 
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 ويؤكد القادة العرب مساندتهم للبنان يف ما يواجهه من اعتداءات إسرائيلية مستمرة على أرضه وشعبه  
وسيادته، ويطالبون اجملتمع الدويل بضمان الوقف الفوري وغير املشروط لهذه االعتداءات وإنهاء االحتالل، 

  .وحتميل إسرائيل مسؤولية تعويض لبنان كل األضرار التي حلقت به
عدم انتشار األسلحة النووية، وإخضاع كل كما يؤكد القادة العرب ضرورة انضمام إسرائيل إىل معاهدة   

للطاقة الذرية، كما يجددون مطلبهم بإنشاء منطقة  التابع للوكالة الدوليةها النووية لنظام التفتيش الدويل، قمراف
خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط ويف مقدمها األسلحة النووية، تشمل كل دول املنطقة بما فيها 

حلماية املنطقة من خماطر هذه األسلحة وجتنيبها  إسرائيل، ويؤكدون تصميمهم على اتخاذ اخلطوات الضرورية
  .سباق تسلح يزيد التوتر ويهدر مواردها وطاقاتها

ويشدد القادة العرب على أن حتقيق السالم الشامل والعادل يف الشرق األوسط هو الضمان احلقيقي   
  .لتوفير األمن لكل دول املنطقة

  [.......]  
بية من مصالح مشتركة، وما غدت تفرضه التطورات االقتصادية وانطالقاً مما يربط بين الدول العر  

العاملية من موجبات التجمع والتكتل يف كيانات أكبر، يؤكد القادة العرب أن قدرة الدول العربية على تعزيز دورها 
ل العموتفعيل دور مؤسسات وتقوية مساهمتها ومشاركتها على النطاق الدويل تتطلب حتقيق التنمية العربية، 

ولذا، وجه القادة اجمللس االقتصادي واالجتماعي . االقتصادي العربي املشترك وتنفيذ القرارات الصادرة عنها
وجملس جامعة الدول العربية إىل وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل اقتصادية واجتماعية متكاملة، تتيح 

على التعامل من موقع التكافؤ مع الشركاء لألمة العربية فرصة خدمة مصاحلها االقتصادية العليا، والقدرة 
  .اآلخرين يف النظام االقتصادي العاملي الراهن

وحرصاً من القادة العرب على تعزيز دور جامعة الدول العربية، فقد أكدوا عزمهم على تعزيز مكانتها   
ويف هذا الصدد أكد القادة  .وتفعيل دورها، وضرورة التزام ميثاقها وقرارتها صوناً للمصالح العليا لألمة العربية

  .العرب ضرورة الوفاء بااللتزامات املالية جتاهها
  :عرض القادة العرب كذلك خمتلف القضايا العربية واإلقليمية، ويف هذا اإلطار  
خذها يعرب القادة العرب عن تضامنهم مع دولة البحرين الشقيقة، وتأييدهم الكامل لإلجراءات التي تت  

لتثبيت أمنها واستقرارها، وعبروا عن استنكارهم الشديد للتدخل يف الشؤون الداخلية لدولة البحرين، وأكدوا 
يران إىل احترام سيادة دولة البحرين، يف إوقوفهم إىل جانبها ضد أية حماوالت تهديد من أي طرف كان، ويدعون 

متناع عن أية أعمال تخريبية تستهدف دولة البحرين، وبما إطار من االحترام املتبادل وعالقات حسن اجلوار، باال
  .يخدم األمن واالستقرار يف املنطقة

يؤكد القادة العرب سيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة على جزرها الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى   
ستعادة سيادتها على هذه وأبو موسى وتأييدهم ومساندتهم لكل اإلجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها ال

اجلزر، ويدعون إيران إىل إنهاء احتاللها للجزر الثالث، والكف عن ممارسة سياسة فرض األمر الواقع بالقوة يف 
هذه اجلزر، واتباع الوسائل السلمية حلل النزاع القائم عليها وفق مبادئ القانون الدويل وقواعده، بما يف ذلك 

ويكلف القادة األمين العام جلامعة الدول العربية متابعة قضية . مة العدل الدوليةالقبول بإحالة النزاع على حمك
  .جلزر دولة اإلمارات العربية املتحدة وتقديم تقرير عنها إىل مؤتمر القمة العربي املقبلاالحتالل اإليراين 

العربية التركية، ويف  ويعرب القادة العرب عن أملهم يف أن تستمر العالقات التقليدية واملصالح املشتركة  
االتفاق العسكري التركي ـ اإلسرائيلي ويدعون تركيا إىل إعادة النظر يف هذا  ءهذا الصدد، يعربون عن قلقهم إزا

  .ن الدول العربيةماالتفاق بما يمنع املساس بأ
 ءاتإجراات أو حدة العراق، ومعارضتهم ألية سياسيؤكد القادة العرب تمسكهم بضرورة احلفاظ على و  

ة، ويطالبون احلكومة العراقية بالتزام عدم انتهاج أية نيدته الوطحإلقليمية وتهدد حدوده ووتؤثر على سالمته ا
جملس األمن ذات الصلة، ويف جميع قرارات تنفيذ العرب، واستكمال جيرانها  سياسات عدوانية تستهدف استفزاز

الكويتيين ورعايا الدول األُخرى، وإعادة احملتجزين عن األسرى ومقدمها اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باإلفراج 
املمتلكات، والتزام آلية التعويضات، باعتبار أن ذلك كله هو السبيل الصحيح لرفع العقوبات املفروضة على العراق، 

ويرحب القادة العرب باالتفاق الذي تم . وتوفير الظروف املالئمة الستعادة دوره يف النظام اإلقليمي العربي
كخطوة إيجابية نحو تخفيف معاناة  986لتوصل إليه بين العراق واألمم املتحدة لتنفيذ قرار جملس األمن الرقم ا
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الشعب العراقي الشقيق والتي تتحمل احلكومة العراقية املسؤولية عنها، ويطالبون باإلسراع يف وضع االتفاق 
  .موضع التنفيذ

يتريا اتفاق املبادئ إلحالة النزاع بينهما على التحكيم يرحب القادة العرب بتوقيع حكومتي اليمن وأر  
صالت اجلوار واملصالح املشتركة للدولتين، ملا لذلك من انعكاسات الدويل، وإعادة عالقتهما السلمية يف ضوء 

  .إيجابية على انتظام املصالح املالحية الدولية يف البحر األحمر واستقرارها
األضرار البشرية واملادية التي حلقت بالشعب العربي الليبي من  ءإزا عرب عن بالغ قلقهميعرب القادة ال

، ويعتبرون أن عدم )1993( 883و) 1992( 748عليه بموجب قراري جملس األمن  ةاإلجراءات القسرية املفروض
عدم  التجاوب مع املساعي واجلهود التي بذلتها اجلماهيرية واجلامعة العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية وحركة

. أخر كثيراً التوصل إىل حل لألزمة، وضاعف معاناة الشعب العربي الليبي االنحياز ومنظمة املؤتمر اإلسالمي
قضاة  محماكمة حمايدة وعادلة للمشتبه فيهما أماويرى القادة أن اقتراح اجلامعة العربية القاضي بإجراء 

واسعاً،  ي تأييداً دولياًلضمانات الالزمة لهما، والذي لقتلندي يف الهاي، مع توفير اسكتلنديين وفق القانون اإلسكإ
لذا فإنهم يدعون الدول الغربية الثالث أن تتخذ موقفاً إيجابياً من . يعتبر حالً عملياً مناسباً يؤدي إىل إنهاء األزمة

الب القادة العرب برفع هذا االقتراح إنهاءً لألزمة ورفعاً ملعاناة الشعب العربي الليبي التي طالت دون مبرر، كما يط
العقوبات املفروضة على اجلماهيرية العربية الليبية، خصوصاً أن استمرار هذه العقوبات من شأنه أن يدفع الدول 

  .العربية إىل النظر يف الوسائل املمكنة لتجنيب الشعب الليبي مزيداً من األضرار
  [.......]  
ت الرامية إىل إلصاق تهمة اإلرهاب باملقاومة الوطنية ويف الوقت الذي يستنكر القادة العرب احملاوال  

اإلرهابية والتخريبية وإثارة الفوضى التي يتعرض لها عدد من الدول، املشروعة، فإنهم يدينون كل أشكال األعمال 
بما فيها الدول العربية، بهدف النيل من أمنها واستقرارها، ويعربون عن مساندتهم لتلك الدول كما يعبرون عن 
تأييدهم للجهود واإلجراءات الرامية إىل عقد مؤتمر دويل ملعاجلة اجلوانب اخملتلفة لظاهرة اإلرهاب العاملية، 

  .مؤكدين يف الوقت ذاته تمسكهم باحلق الثابت يف مقاومة االحتالل والعدوان
  [.......]  
ذ ما اتخذوه من قرارات، هم ملتابعة تنفياتهذا وقد اتفق القادة العرب على مواصلة مشاوراتهم واجتماع  

وللتعامل مع املستجدات التي تواجه األمة العربية، ويف هذا اإلطار، ويف ضوء متطلبات املرحلة املقبلة وظروفها، 
  :اتفق على

قيام فخامة الرئيس حممد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، باعتباره رئيس القمة احلالية، ـ 1
ت الالزمة مع القادة العرب واألمين العام جلامعة الدول العربية للمتابعة واالتفاق بإجراء االتصاالت واملشاورا

  .بالنسبة إىل انعقاد القمة التالية
تكليف وزراء اخلارجية عقد اجتماع ملراجعة التطورات املتعلقة بعملية السالم، وذلك قبيل اجتماع ـ 2

  .ن تقتضي الضرورة ذلكأيلول املقبل، أو حي/جملس اجلامعة العربية يف سبتمبر
  [.......]  

  
  



 

 
 

  

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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