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 بيروت يف عشر الرابع العربي القمة مؤتمر
 2002 مارس/آذار 

 
 

 "إن جملس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،
/ يونيو يف القاهرة يف العادي غير العربي القمة مؤتمر أقره ما يؤكد  إذ- 

 يتحقق العربية للدول إستراتيجي خيار والشامل العادل السالم أن من 6991 حزيران
  ،الصدد هذا يف إسرائيل تؤكده مقابلالً التزاماً ويستوجب الدولية، الشرعية ظل يف
 عهد يلو مو امللكي األمير عبد الله بن عبد العزيز،وبعد أن استمع إىل كلمة صاحب الس -

 لإسرائي انسحاب إىل داعياً مبادرته خاللها من أعلن التي السعودية، العربية اململكة
 األمن جملس لقراري تنفيذاً ،6911 منذ احملتلة العربية األراضي جميع من الكامل

 مقابل ومبدأ األرض 6996 عام مدريد مؤتمر قرارات عززتهما واللذين( 333و 242)
 وعاصمتها سيادة وذات مستقلة فلسطينية دولة قيام قبولها وإىل السالم،
 المس إطار يف طبيعية عالقات بإنشاء العربية الدول قيام مقابل وذلك الشرقية، القدس
 إسرائيل، مع شامل

 األمن أووانطالقا من اقتناع الدول العربية بأن احلل العسكري للنزاع مل يحقق السالم -
  :اإلطراف من ألي
يطلب اجمللس من إسرائيل إعادة النظر يف سياساتها، وأن جتنح للسلم معلنة  -6

  .أيضا اإلستراتيجي خيارها هو العادل السالم أن
 كما يطالبها القيام بما يلي: -2
 ىوحت االنسحاب الكامل من األراضي العربية احملتلة، بما يف ذلك اجلوالن السوري -أ 

 .لبنان ، واألراضي التي مازالت حمتلة يف جنوب6911الرابع من يونيو/حزيران  خط
 اجلمعية التوصل إىل حل عادل ملشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار -ب

 .694 رقم املتحدة لألمم العامة
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قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية  -ج
 وتكون غزة وقطاع الغربية الضفة يف 6911 حزيران/يونيو من الرابع منذ احملتلة

 .الشرقية القدس عاصمتها
 عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي: -3
 بينو اعتبار النزاع العربي اإلسرائيلي منتهيًا، والدخول يف اتفاقية سالم بينها -أ 

 .املنطقة دول جلميع األمن حتقيق مع إسرائيل
 عالقات طبيعية مع إسرائيل يف إطار هذا السالم الشامل. إنشاء -ب
ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع اخلاص يف  -4

  .املضيفة العربية البلدان
 بينةامل  يدعو اجمللس حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعاً إىل قبول هذه املبادرة -5

 شالعي من للدماء، بما يمكن الدول العربية واسرائيل وحقناً السالم لفرص حماية أعاله
 يسوده آمناً مستقبالً القادمة لألجيال ويوفر جنب، إىل جنباً سالم يف

  .واالستقرار الرخاء
 يدعو اجمللس اجملتمع الدويل بكل دوله ومنظماته إىل دعم هذه املبادرة. -1

ن الدول األعضاء يطلب اجمللس من رئاسته تشكيل جلنة خاصة من عدد م -1
 تأكيد على والعمل املبادرة بهذه الالزمة االتصاالت إلجراء العام واألمين املعنية
 والواليات األمن وجملس املتحدة األمم مقدمتها ويف املستويات كافة على دعمها

 ".األوروبي واالحتاد اإلسالمية والدول الروسي واالحتاد املتحدة
الرابع عشر "إعالن بيروت"، الذي ورد فيه فيما يتعلق كما أصدر مؤتمر القمة العربي 

 بقضية فلسطين: 
 نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية..."

تدارسنا املتغيّرات اإلقليمية والدولية اخلطيرة التي أدّت إىل تداعيات مقلقة والتحدّيات 
ربي، وأجرينا املفروضة على األمة العربية والتهديدات التي تواجه األمن القومي الع

تقييماً شامالً لهذه املتغّيرات والتحدّيات وبخاّصة تلك املتعلقة باملنطقة العربية وال 
 بشنّ حرب تدميرية شاملة بذريعة إسرائيلسيّما األراضي الفلسطينية احملتلة، وقيام 

حماربة اإلرهاب مستغلة أحداث سبتمبر/أيلول املأساوية واإلدانة العاملية لهذه 
األحداث. وتباحثنا بما آلت إليه عملية السالم وممارسات إسرائيل الرامية إىل تدميرها 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
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باعتزاز كبير انتفاضة وإغراق الشرق األوسط بالفوضى وعدم االستقرار، وتابعنا 
الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وناقشنا املبادرات العربية الهادفة إىل حتقيق 

السالم العادل والشامل يف املنطقة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية املتعلقة بالصراع 
 العربي اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية.

جامعة الدول ناً بمبادئ وأهداف ميثاق وانطالقاً من املسؤولية القومية وإيما -
 وميثاق األمم املتحدة، نعلن ما يلي: العربية

اجملاالت صوناً لألمن القومي متابعة العمل على تعزيز التضامن العربي يف جميع  -
 العربي ودفعاً للمخططات األجنبية الرامية إىل النيل من السالمة اإلقليمية العربية.

توجيه حتية االعتزاز واإلكبار إىل صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة يف  -
 التي وجه االحتالل اإلسرائيلي وآلته العسكرية التدميرية وقمعه املنهجي واجملازر

 يرتكبها باستهداف األطفال والنساء والشيوخ دون تمييز أو رادع إنساين.
الوقوف بإجالل وإكبار أمام شهداء االنتفاضة البواسل، وتأكيد الدعم الثابت للشعب  -

الفلسطيني بمختلف األشكال تأييداً لنضاله البطويل املشروع يف وجه االحتالل حتى 
ة بحقّ العودة وتقرير املصير وقيام دولته املستقلة تتحقق مطالبه العادلة املتمثل

 وعاصمتها القدس...
يؤكد القادة يف ضوء انتكاسة عملية السالم، التزامهم بالتوقف عن إقامة أية  -

عالقات مع إسرائيل، وتفعيل نشاط مكتب املقاطعة العربية إلسرائيل، حتى تستجيب 
للسالم، واالنسحاب من كافة  مدريدمر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤت

جملس تنفيذاً لقرارات  6911األراضي العربية احملتلة حتى خطوط الرابع من حزيران 

وملبدأ األرض مقابل السالم، والتأكيد على تالزم  425و 333و 242رقم  األمن
املسارين السوري واللبناين وارتباطهما عضوياً مع املسار الفلسطيني حتقيقاً 

 ألهداف العربية يف شمولية احللّ.ل
كمبادرة سالم عربية يطلب اجمللس من  السعوديةويف إطار تبني اجمللس للمبادرة  -

يف سياساتها، وأن جتنح للسلم معلنة أن السالم العادل هو إسرائيل إعادة النظر 
 خيارها اإلستراتيجي أيضا.

 كما يطالبها القيام بما يلي: -

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/46b6ab99-e45c-4851-81f8-ae390431ee91
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/46b6ab99-e45c-4851-81f8-ae390431ee91
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/46b6ab99-e45c-4851-81f8-ae390431ee91
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b417678f-f1c7-4fe2-8ac6-010e84524602
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b417678f-f1c7-4fe2-8ac6-010e84524602
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
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االنسحاب الكامل من األراضي العربية احملتلة بما يف ذلك اجلوالن السوري وحتى  -أ 
 نان.، واألراضي التي مازالت حمتلة يف جنوب لب6911خط الرابع من يونيو/حزيران 

التوصل إىل حل عادل ملشكلة الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار  -ب
 .694رقم  اجلمعية العامة لألمم املتحدة

دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على األراضي الفلسطينية احملتلة  قبول قيام -ج
وتكون عاصمتها  غزةوقطاع  الضفة الغربيةيف  6911منذ الرابع من يونيو/حزيران 

 الشرقية. القدس
 عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي : -
اعتبار النزاع العربي اإلسرائيلي منتهيا، والدخول يف اتفاقية سالم بينها وبين  -أ 

 إسرائيل مع حتقيق األمن جلميع دول املنطقة.
 إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل يف إطار هذا السالم الشامل. ضمان رفض كل -ب

 أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع اخلاص يف البلدان العربية املضيفة.
يدعو اجمللس حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعاً إىل قبول هذه املبادرة املبينة  -

أعاله حماية لفرص السالم وحقناً للدماء بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش 
ب ويوفر لألجيال القادمة مستقبال آمناً يسوده الرخاء يف سالم جنباً إىل جن

 واالستقرار.
 يدعو اجمللس اجملتمع الدويل بكل دوله ومنظماته إىل دعم هذه املبادرة. -
يطلب اجمللس من رئاسته تشكيل جلنة خاصة من عدد من الدول األعضاء املعنية  -

والعمل على تأكيد دعمها على  واألمين العام إلجراء االتصاالت الالزمة بهذه املبادرة
وجملس األمن والواليات املتحدة  األمم املتحدةكافة املستويات ويف مقدمتها 
 مية واالحتاد األوروبي...".واالحتاد الروسي والدول اإلسال

 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/acdaf599-335a-4cb8-940b-6228698a58bc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c67f7222-352e-4f82-8f9c-1dceda06d1fa
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c67f7222-352e-4f82-8f9c-1dceda06d1fa
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329

