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 تونس يف عشر السادس العربي القمة مؤتمر
4002 مايو/أيار   

 
 

"االلتزام بمبادرة السالم العربية واعتبارها املشروع العربي لتحقيق السالم العادل 
قواعد  والشامل والدائم يف املنطقة، ورفض املواقف التي تتعارض معها ومع

الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السالم التي جاءت يف اخلطابين املتبادلين بين 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي والرئيس األمريكي بما يف ذلك تلك التي تستبق نتائج 
املفاوضات حول مسائل الوضع النهائي. ويف هذا السياق يؤكد القادة على أن عملية 

لى أساس الشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدة ذات السالم كل ال يتجزأ وقامت ع
الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم ومرجعية مؤتمر مدريد، وبناء عليه فإنه ال يحق 
ألي جهة مهما كانت أن جتري أي تعديل على أي من املرجعيات التي قامت عليها 

وعما وقعت عليه  العملية السلمية لغايات التنصل من التزاماتها أو التراجع عنها،
من اتفاقيات. ويكلف القادة جلنة مبادرة السالم العربية على املستوى الوزاري 
واألمين العام مباشرة العمل فور انتهاء أعمال القمة لتنفيذ خطة حترك على الساحة 

 الدولية بغية تفعيل هذه املبادرة وحشد التأييد الدويل لها يف املنتديات الدولية.
حتية إجالل وإكبار ملواصلة الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية يوجه القادة 

الوطنية، وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات، صمودهم وتصديهم الشجاع للعدوان 
اإلسرائيلي املستمر واملتصاعد، ونضالهم املشروع من أجل احلصول على حقوقهم 

لقدس، وعاصمتها ا الوطنية يف تقرير املصير، وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة
ويؤكدون جمددًا على مواصلة كل أشكال الدعم السياسي واملعنوي واملادي للشعب 

 الفلسطيني يف مقاومته املشروع لالحتالل.
يؤكد القادة أن احلصار املفروض على الشعب الفلسطيني ورئيسه األخ ياسر عرفات، 

يضر بها،  ة السلمية بلالرئيس املنتخب والشرعي للشعب الفلسطيني، ال يخدم املسير
يف الوقت الذي وافقت فيه القيادة الفلسطينية على التوجه بإيجابية نحو السالم 
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والتزامها بكافة املبادرات التي أقرتها الدول الراعية لعملية السالم وتمسكها 
بمبادرة السالم العربية وخارطة الطريق املنبثقة عن اللجنة الرباعية. ويقرر القادة 

على كافة املستويات لرفع هذا احلصار يف إطار خطة عربية، ويطلبون من التحرك 
اللجنة الرباعية واإلدارة األمريكية واالحتاد األوربي الضغط على إسرائيل التخاذ 

 خطوات عملية وفّعالة، للسماح له بالتنقل بحرية تامة.
 ولية وقراراتيؤكد القادة على أن عملية السالم قد قامت على أساس من الشرعية الد

األمم املتحدة ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم، وعلى ذلك فإنه ال يحق ألي 
جهة مهما كانت أن جتري أي تعديل على أي من املرجعيات التي قامت عليها 
العملية السلمية لغايات التنصل من التزاماتها أو التراجع عما وقعت عليه من 

ئ اإلنسانية للحضارة العربية اإلسالمية التي حتترم اتفاقيات. وانطالقًا من املباد
حقوق الكافة دون تمييز ويف أوقات السلم واحلرب وتعامل اجلميع على أساس من 
احترام الذات اإلنسانية، فإن القادة يدينون جميع العمليات العسكرية اإلسرائيلية 

ين دون ف املدنييف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية والعمليات التي تستهد
تمييز، وكذلك العمليات التي تستهدف القيادات الفلسطينية والتي ال تخلف إال العنف 

 والعنف املضاد باعتبارها لن تؤدي إىل إقامة السالم الذي حتتاج إليه املنطقة.
يطالب القادة الرئيس األمريكي بااللتزام بما ورد يف رؤيته لقيام دولة فلسطينية 

بجانب إسرائيل، وااللتزام بمرجعيات عملية السالم املتمثلة يف قرارات قابلة للحياة 
األمم املتحدة ذات الصلة ومبدأي األرض مقابل السالم وعدم جواز اكتساب 
األراضي بالقوة، واعتبار أن كل ما يتصل بالوضع النهائي يتم التفاوض عليه بين 

ا تم من جهود واتصاالت الطرفين دون أي شروط أو وعود مسبقة. كما ينّوهون بم
عربية، ويف هذا الصدد أخذ القادة علمًا بما جاء يف الرسائل والتأكيدات األمريكية 
املعلنة بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وأن الواليات املتحدة 
األمريكية لن تستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائي. كما أخذ القادة علمًا 

رية والرسائل املتبادلة التي تمت بين عدد من امللوك والرؤساء باالتصاالت اجلا
والقادة العرب واإلدارة األمريكية وآخرها الرسالة التي تلقاها جاللة امللك عبد الله 
الثاين ابن احلسين ملك اململكة األردنية الهاشمية. ويدعو القادة اإلدارة األمريكية 

 لتأكيدات. إىل االلتزام بما جاء بهذه الرسائل وا
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يؤكد القادة على أن أي تعديل أو مساس بمرجعيات عملية السالم يعتبر استباقًا غير 
مقبول لنتائج املفاوضات وانتهاكًا للحقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني، 
والتوصل إىل حل عادل يتفق عليه ملشكلة الالجئين وفقًا لقرار اجلمعية العامة لألمم 

، بما فيه حق العودة ورفض كل أشكال التوطين يف 4911م لعا 491املتحدة 
 البلدان العربية. 

ويؤكد القادة على أن أي انسحاب إسرائيلي من األراضي الفلسطينية احملتلة يجب 
أن يكون شامالً وناجزًا من جميع هذه األراضي ومنهيًا الحتاللها، وأن يتم حتت 

لفلسطينية. ويدعو القادة اللجنة إشراف دويل وبالتنسيق مع السلطة الوطنية ا
الرباعية الستئناف العمل اجلاد من أجل حتقيق السالم العادل والشامل يف الشرق 
األوسط على أساس مبادرة السالم العربية وخطة خريطة الطريق، وكذلك إىل العمل 
من أجل حتقيق التزام إسرائيل بوقف ممارساتها العسكرية العدوانية، وبما يحقق 

طالق نار متبادل ومتزامن حتت رقابة دولية ورفع احلصار عن الشعب وقف إ
 الفلسطيني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية املنتخب ياسر عرفات. 

كما يؤكد القادة على التزام الدول العربية بمواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية 
املقبلة وما يترتب حتى تتمكن من الصمود يف حتمل أعباء واستحقاقات املرحلة 

عليها، وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي واملادي واملعنوي لتحقيق ذلك، 
ويطالبون الدول واملنظمات الدولية املعنية بعدم االعتراف أو التعامل مع أي 
ضمانات أو وعود يترتب عليها االنتقاص من احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني 

 .ومكافأة االحتالل اإلسرائيلي
كما يؤكد القادة إدانتهم إلرهاب الدولة الذي تمارسه احلكومة اإلسرائيلية 
ومؤسستها العسكرية واملتمثل بسياسة العقاب اجلماعي وتدمير البنية التحتية 
وغيرها يف األراضي الفلسطينية واستمرار القتل العمد واغتيال القيادات والتوسع 

نين الفلسطينيين. ويطالب القادة اجملتمع يف االعتقاالت واحتجاز اآلالف من املواط
الدويل وبشكل خاص جملس األمن وأعضاءه الدائمين واجلمعية العامة العمل 
الفوري لوقف مثل هذه اجلرائم واجملازر التي ترتكب يوميًّا بحق املدنيين 
الفلسطينيين العزل، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف فوري ومتبادل إلطالق النار 

دويل وتأمين احلماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويؤكدون ضرورة تنفيذ  بإشراف
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بنود اإلعالن الصادر عن مؤتمر الدول األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقية جنيف 
 .5/41/1004الصادر يف  4919لعام 

يؤكد القادة على عروبة القدس وعدم شرعية اإلجراءات اإلسرائيلية لضمها 
طبيعتها وتركيبتها السكانية واجلغرافية، ويدينون إقامة احلائط  وتهويدها وتغيير

العنصري املسمى "غالف القدس" والذي يستهدف تقطيع أوصال القدس وعزل 
سكانها الفلسطينيين عن امتدادهم الطبيعي يف الضفة الغربية. كما يدينون استمرار 

 احلفريات اإلسرائيلية التي تهدد األماكن املقدسة.
قادة ضرورة حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين حالًّ عادالً يتفق عليه وفًقا يؤكد ال

، 4911لعام  491لقرارات الشرعية الدولية، ويف مقدمتها قرار اجلمعية العامة رقم 
بما فيه حق العودة، ويعبرون عن رفضهم حماوالت التوطين بجميع أشكاله والذي 

 املضيفة.يتنافى والوضع اخلاص يف البلدان العربية 
يدعو القادة اجملتمع الدويل بذل جهوده من أجل وقف النشاط االستيطاين 
اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، ال سيما 

الذي يؤكد عدم شرعية االستيطان  4910لعام  165قرار جملس األمن رقم 
 وضرورة تفكيك املستوطنات القائمة.

قادة العدوان اإلسرائيلي املستمر واملتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته يدين ال
وما يخلفه من ضحايا جسيمة يف األرواح، وخسائر فادحة لالقتصاد الفلسطيني، 
ويؤكدون أهمية االلتزام بسداد مساهمات الدول األعضاء يف دعم موازنة السلطة 

ة لسلطة الوطنية الفلسطينية لستالوطنية الفلسطينية. وقرر القادة استمرار دعم ا
 ...".4/1/1001أشهر أخرى ابتداء من 

 


