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  للمجلس الوزاري لدول جملس التعاون اخلليجيبيان 
  ]مقتطفات[  .18/9/1994، رياضال

  
  

  [.......]  
بارتياح التقدم امللموس الذي تم "وعرض اجمللس مستجدات مسيرة السالم يف الشرق األوسط والحظ   

يف إطار النقل املبكر على املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي واخلطوات املهمة التي اتخذها اجلانبان  حتقيقه
كما رحب اجمللس " .للمسؤوليات إىل السلطة الفلسطينية املدنية وتوسيع صالحيات احلكم الذاتي الفلسطيني

عن قلقه البالغ لعدم إحراز تقدم ملموس يف "ـ اإلسرائيلي، معبراً،  بالتقدم الذي حتقق على املسار األردين
يلي واللبناين ـ اإلسرائيلي بسبب تعنت إسرائيل وامتناعها عن تطبيق املفاوضات على املسارين السوري ـ اإلسرائ

وجدد تأكيد دعمه التام " .األسس التي تم االتفاق عليها يف مؤتمر السالم يف مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم
صراع على كافة املسارات بهدف التوصل إىل حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وال"لعملية السالم 

ومبدأ األرض مقابل السالم، وحتقيق االنسحاب  338و 242العربي ـ اإلسرائيلي استناداً إىل قراري جملس األمن 
اإلسرائيلي الكامل من كافة األراضي العربية احملتلة، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه املشروعة وإقامة دولته 

  ".املستقلة وعاصمتها القدس الشريف
ال سيما جملس األمن وراعيي عملية السالم، التأثير على "وطالب اجمللس الوزاري اجملتمع الدويل   

، واالمتثال لقرارات الشرعية الدولية اخلاصة 1967إسرائيل لعدم تغيير الوضع القائم ملدينة القدس وفقاً حلدود 
كانية أثناء املرحلة االنتقالية تخل بالقدس الشريف وضرورة التزامها عدم إحداث تغييرات يف خصائصها الس

  ".بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم
بالغ قلقه الستمرار إسرائيل يف اعتداءاتها على سيادة لبنان وتشريد سكان القرى "وعبر اجمللس عن   

 يدينإذ "نه أوقال " .اللبنانية يف انتهاك صريح للمواثيق الدولية وبما يتنافى ومسيرة السالم يف الشرق األوسط
إسرائيل الرتكابها هذه األعمال العدوانية، فإنه يطالب جملس األمن وراعيي مؤتمر السالم اتخاذ كل ما من شأنه 

بما يحقق انسحاباً فورياً  425يف لبنان والضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار  وقف هذه االعتداءات على املدنيين
  ".وغير مشروط من اجلنوب اللبناين

  [.......]  
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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
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