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  النص احلريف للبيان الصادر يف ختام
  "إعالن دمشق"خارجية دول اجتماع وزراء 

  ]مقتطفات[ *.6/2/1995القاهرة، 
  
  

[.......]  
] ديســمبر[رحــب الــوزراء بمــا تضــمنه البيــان الــذي صــدر عــن القمــة الثالثيــة التــي عقــدت يف كــانون األول ـــ 5

حسـني مبـارك وخـادم احلـرمين الشـريفين امللـك فهـد بحضـور فخامـة الـرئيس املصـري حممـد  اإلسكندريةيف  1994
وفخامة الرئيس السوري حافظ األسد، بشأن إصـالح الوضـع بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية، 

العربــي واحلفــاظ علــى الهويــة العربيــة مــن خــالل تعزيــز الــدور الــذي تــنهض بــه جامعــة الــدول العربيــة ومؤسســاتها، 
ة العربيــة األم التــي تصــب فيهــا كــل روافــد العمــل العربــي توافقــاً مــع األغــراض الســامية التــي تضــمنها لتبقــى املنظمــ

  .ميثاق اجلامعة
وانطالقــاً مــن حــرص الــدول الثمــاين علــى  األوســطض الــوزراء تطــورات عمليــة الســالم يف الشــرق ـــ اســتعر6

 إلزالــةت بــه مــن جانبهــا مــن جهــود صــادقة والشــامل يف املنطقــة كخيــار اســتراتيجي ومــا قامــ العــادلحتقيــق الســالم 
 242فقـد أكـد الـوزراء أن هـذا السـالم يجـب أن يُبنـى علـى قـرارات جملـس األمـن  العقبات التي تعترض مسيرة السالم،

ويف هـذا اإلطـار . ومبدأ األرض مقابل السالم وممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه السياسية والوطنيـة 425و 338و
 .ا وجهودها اجلادة إلجناح عملية السالمة العادلة وقدّروا عالياً موقفهملطالب سوري أكدوا دعمهم الثابت

] يوليـــو[الرابـــع مـــن حزيـــران  كمـــا أكـــد الـــوزراء مطـــالبتهم بانســـحاب إســـرائيل مـــن كامـــل اجلـــوالن إىل خـــط    
ي مـن ممارسـة حقـه لبنان واألراضي الفلسطينية احملتلة بما فيهـا القـدس العربيـة وتمكـين الشـعب الفلسـطين وجنوب

  .املشروع يف تقرير املصير
اجملتمــع الــدويل وراعيــي عمليــة الســالم خصوصــاً إىل العمــل الــدؤوب إلزالــة الفجــوات  وتــدعو الــدول الثمــاين    

  .والعقبات التي يصطنعها اجلانب اإلسرائيلي يف طريق السالم
ــــ و7 الشــــامل يجــــب أن يحقــــق األمــــن يف جمــــال أمــــن املنطقــــة واحلــــد مــــن التســــلح يؤكــــد الــــوزراء أن الســــالم ـ

ويف هــذا اإلطــار وحتقيقــاً ملبــادرة الــرئيس مبــارك بشــأن جعــل منطقــة الشــرق . املتســاوي واملتــوازن جلميــع األطــراف
خاليــة مــن جميــع أســلحة الــدمار الشــامل وتمشــياً مــع بيــان قمــة اإلســكندرية بمطالبــة جميــع األطــراف  منطقــة األوســط

اً ألن إبقـــاء إســـرائيل خـــارج مظلـــة معاهـــدة منـــع انتشـــار األســـلحة النوويـــة أمـــر بالعمـــل فـــوراً علـــى حتقيـــق ذلـــك، ونظـــر
والفاعليــة، يتنــاقض مــع حتقيــق األمــن والســالم واالســتقرار والتنميــة يف املنطقــة وال يحقــق للمعاهــدة صــفة العامليــة 

الضـمانات التـابع  فإن الوزراء يطالبون إسـرائيل باالنضـمام إىل هـذه املعاهـدة ووضـع مرافقهـا النوويـة حتـت نظـام
 .للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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