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  قرار األممية االشتراكية
  يف شأن الشرق األوسط

  ]مقتطفات[ .12/6/1991استانبول، 
  
  

  ـ السالم1
  

إن األممية االشتراكية، بناء على األعمال والنصوص املتتالية للجنتها اخلاصة بالشرق   
ا يف ، تؤكد جمدداً رغبته1991أبريل / نيسان 29األوسط، وال سيما القرار املعتمد يف القاهرة يوم 

ولهذا . رؤية السالم العادل والدائم يحل يف الشرق األوسط كله، وذلك ملصلحة جميع شعوب املنطقة
وقد اتُّخذت يف . فإن األممية االشتراكية تعتبر أن مهمتها هي املعاونة على جمع فرقاء النزاع كلهم

ئيلية الشقيقة استانبول خطوة حقيقية إىل األمام يف هذا املضمار بمشاركة األحزاب اإلسرا
وستمضي األممية االشتراكية . والضيوف األردنيين والفلسطينيين يف أعمال جلنة الشرق األوسط

األردنية نسعى لبدء احلوار مع بعد لقاء ممثلين عن اململكة . يف زيادة أنشطتها من أجل هذه الغاية
  .سوريا وغيرها من الدول املعنية مباشرة

ارة، وال سيما تلك التي بذلتها الواليات املتحدة، والتي تهدف إن األنشطة الدبلوماسية الس  
إىل إطالق عملية السالم يف الشرق األوسط بين إسرائيل والفلسطينيين وكذلك بينها وبين جيرانها 

ن الوضع سيكون خطراً للغاية إذا استمر، وإ. ألسف، ثماراً حاسمة حتى اليومالعرب مل تؤت، مع ا
  .النزعات املتطرفة لدى األطراف كافةوربما أدى إىل تقوية 

أن تبدأ بمؤتمر  إن األممية االشتراكية تشدِّد مرة أخرى على أهمية عملية السالم التي يجب  
للسالم يجمع كل الفرقاء املعنيين بالنزاع، ويهدف بصورة حصرية إىل تسهيل املفاوضات 

يها يف أثناء املفاوضات الثنائية على الثنائية ويأخذ بعين االعتبار القرارات التي يتم التوصل إل
إن حضور األمم املتحدة ضروري وال . فترات متفق عليها، وبحيث تمهر احلل الشامل بضمانتها

غنى عنه، وذلك لدورها، ودور جملس األمن حتديداً، يف ضمان الشرعية الدولية وحل النزاعات 
  .لكل فريق معني بهذا النزاع أن يقرر بنفسه تكوين وفده إىل املؤتمروينبغي . وصيانة السالم

وملصلحة األطراف املعنية كلها تعد مشاركة الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي   
وملصر، بوصفها البلد العربي الوحيد الذي يقيم عالقات دبلوماسية . واجملموعة األوروبية واجبة

  .ة السالممع إسرائيل، دور مهم يف عملي
  :وتؤكد األممية االشتراكية أن املفاوضات كلها يجب أن تُبنى على األسس التالية  
  أ ـ حق دولة إسرائيل يف الوجود واألمن؛  
ب ـ احلقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، من دون استثناء إقامة دولة مستقلة أو كونفدرالية   
  فلسطينية، أو أي حل آخر يختارونه؛أردنية ـ 

                                                 
  ل على نص القرار من األممية االشتراكيةتم احلصو. 
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الصادران عن جملس األمن الدويل بكل ما ينطويان عليه من  332و 242القراران ج ـ   
  ؛681مبادىء وكذلك القرار 

د ـ إقامة تعايش منسجم دائم وتعاون اقتصادي وسائر أنواع التعاون بين شعوب املنطقة   
  .كافة، وذلك بدعم من اجملتمع الدويل

خلق األوضاع املطلوبة لبدء عملية السالم،  ينبغي للفرقاء املعنيين كافة أن يلتزموا فوراً  
وتطالب األممية االشتراكية بأن توقف احلكومة اإلسرائيلية . والكف عن كل أعمال العنف واإلرهاب

كما . سياستها االستيطانية يف األراضي احملتلة وتمتنع من أي قصف أو غارات جوية على لبنان
ي، وأن تتحاشى الدول العربية املعنية أي عمل تطالب بأن يجتنب الفلسطينيون أي نشاط إرهاب

  .عدائي
وتعبّر األممية االشتراكية عن ثقتها بجهود اجملتمع الدويل التي تهدف إىل إيجاد األوضاع   

الالزمة للتسوية النهائية لنزاعات الشرق األوسط عن طريق وسائل احلوار وإجراءات الثقة املتبادلة 
[....]  

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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