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 مشروع أبا إيبان للجمعية العامة

 نقاط 9املكوّن من 

9/10 /1968  

 

حتقيق السالم يف الشرق األوسط على أساس أن املوقف الذي يعقب حالة وقف إطالق النار  -

 .التفاوض بشأنه بين األطراف املعنيةال بد وأن يكون سالماً عادالً ودائماَ، يتم 

 .إنشاء حدود آمنة ودائمة تكون منسقة مع هدف حتقيق أمن إسرائيل -

أن تكون احلدود مفتوحة، وأن يكون حق احلصول على تسهيالت فيما يتعلق باملرور إىل  -

 .شاطئ البحر املتوسط، وأن يتم العبور إىل املناطق الدينية واألثرية داخل بالد املنطقة

حرية املالحة، مع دعوة اجلمهورية العربية املتحدة إىل أن تعترف هي وإسرائيل بأن قناة  -

 .السويس وخليج العقبة ممرات مائية دولية

يتم بحث هذه املشكلة يف مؤتمر لدول الشرق األوسط على أن يضع هذا : مشكلة الالجئين -

جلان لتوطين  املؤتمر خطة تنفذ خالل خمس سنوات حلل مشاكل الالجئين وإنشاء

كذلك فإن إسرائيل مدعوة التخاذ خطوات تهدف إىل تخفيف ظروف . الالجئين وإدماجهم

 .احلياة بالنسبة لالجئين خالل هذا الشتاء

إن إسرائيل مستعدة ملناقشة التوصل إىل اتفاقيات مناسبة مع هؤالء الذين يعنيهم : القدس -

 .األمر

كما عبر عن ذلك  –يف اجملموعة الدولية  االعتراف بسيادة دول املنطقة، وحقها كدول -

نوفمبر على أن يتم هذا عن طريق اتفاقيات مباشرة بين  12قرار جملس األمن الصادر يف 

 .حكومة إسرائيل وحكومات الدول العربية، كل حكومة باسمها
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وذلك بهدف إقامة جتمع إقليمي لدول الشرق األوسط وقال إيبان أنه : التعاون اإلقليمي -

ة جديد يف أن تلتقي إسرائيل والدول العربية بصورة رسمية، ولكن اجلديد يف األمر ليس ثم

 ".ال مفاوضة مع إسرائيل"هو املبدأ الذي أعلنه الرئيس ناصر والذي قرر فيه ان 

وإذا أمكن حتقيق السالم الدائم واالتفاق على ما وصفه باحلدود اآلمنة واملعترف بها فإن 

 .نوفمبر يمكن حتقيقه بعد ذلك 22األمن الصادر يف كل ما جاء يف قرار جملس 

بدون االتفاق مقدمًا على السالم الدائم  –إن حماولة تغيير خطوط وقف إطالق النار 

  .من شأنها خلق ظروف تؤدي إىل جتدد االشتباكات املسلحة –واحلدود اآلمنة 

األفكار عن  وعارض إيبان فكرة إيجاد حل تفرضه الدول الكبرى ووصفها بأنها أبعد(

  ).الواقعية على اإلطالق
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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