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  بيان اجتماع وزراء خارجية دول الطوق

  يعلنون فيه التمسك بعملية السالم
  *.20/8/1992دمشق، 

  
بناء على طلب من منظمة التحرير الفلسطينية ودعوة من وزير خارجية اجلمهورية العربيـة   

نيــــــــة وفلســــــــطين واجلمهوريــــــــة اللبنا الهاشــــــــميةالســــــــورية عقــــــــد وزراء خارجيــــــــة اململكــــــــة األردنيــــــــة 
واجلمهوريــة العربيــة الســورية األطــراف العربيــة إىل حمادثــات الســالم الثنائيــة وبمشــاركة جمهوريــة 

تماعـــات وذلـــك يف إطـــار اج 1992أغســـطس /آب 20و 19يف دمشـــق يـــومي  مصـــر العربيـــة اجتماعـــاً
  .عملية السالمالتنسيق العربي املتعلقة ب

الـذي  1992يوليـو /تمـوز 25اريخ تمسكهم بمضمون بيان دمشـق بتـ أكد اجملتمعون جمدداً  
حــــــدد موقــــــف األطــــــراف العربيــــــة املوحــــــد يف عمليــــــة الســــــالم والحظــــــوا بشــــــكل خــــــاص أن احلكومــــــة 

إلِقـــرار الســـالم الشـــامل والعـــادل اإلِســـرائيلية مل تعـــرب حتـــى اآلن عـــن التزامهـــا باملبـــادئ األساســـية 
ومبـــدأ إعـــادة / 338/و/ 242/والـــدائم يف املنطقـــة عبـــر التنفيـــذ الكامـــل لقـــراري جملـــس األمـــن رقـــم 

جميــع األراضــي العربيــة احملتلــة بمــا فيهــا القــدس مقابــل الســالم، وال عــن التزامهــا باالنســحاب مــن 
  /.425/لقرار جملس األمن رقم  كامل األراضي اللبنانية احملتلة  تنفيذاً

اســتعرض اجملتمعــون بقلــق بــالغ مــا أُعلــن مــن مواقــف وتصــريحات يف ختــام زيــارة رئــيس   
كومة اإلِسرائيلية للواليات املتحدة األميركية وانعكاساتها اخلطيرة على عمليـة السـالم والحظـوا احل

اســـتكمال مـــن وقـــف جميـــع النشـــاطات االســـتيطانية أعلنـــت عـــن عزمهـــا  أن احلكومـــة اإلِســـرائيلية بـــدالً
ســتيطانية يف األراضــي العربيــة والفلســطينية احملتلــة بمــا فيهــا القــدس وجــاء بنــاء آالف الوحــدات اال

هــذا املوقــف يف أعقــاب اإلِعــالن األميركــي بمــنح إســرائيل ضــمانات القــروض بعشــرة مليــارات دوالر 
 صـــارخاً ممـــا يمكـــن إســـرائيل مـــن االســـتمرار يف تنفيـــذ سياســـة فـــرض األمـــر الواقـــع، ويشـــكل انتهاكـــاً

  .إليها عملية السالم وللشرعية الدوليةلألسس التي استندت 
يــرى اجملتمعــون أن عمليــات التهويــد التــي تقــوم بهــا إســرائيل يف القــدس الشــريف تســتدعي   

قيام الدول العربية بشكل خاص بتحمل مسؤولياتها القوميـة إلِنقـاذ القـدس الشـريف واتخـاذ موقـف 
  .عربي موحد ملواجهة هذا التحدي

شــديد عـــودة احلــديث عــن التفــوق العســكري النــوعي إلِســـرائيل  كمــا والحــظ اجملتمعــون بقلــق  
مـــع أســـس عمليـــة الســـالم ويثيـــر تســـاؤالت مشـــروعة حـــول دور الواليـــات  األمـــر الـــذي يتنـــاقض كليـــاً

املتحدة كوسيط نزيه ويمـس مصـداقيتها ويشـجع إسـرائيل علـى مواصـلة احتاللهـا لألراضـي العربيـة 
  .ورفضها االلتزام بمبادئ وأهداف السالم

وبنــاء علــى ذلــك كلــه يــدعو اجملتمعــون راعيــي املــؤتمر إىل االلتــزام بــدورهما األساســي كقــوة   
مـــن اجملتمعـــين علـــى تمســـكهم بعمليـــة الســـالم  دافعـــة ووســـيط نزيـــه يف عمليـــة الســـالم، وذلـــك حرصـــاً

 .ومنعها من االنهيار
  

                                                 
 .روق الشرعوقد تال البيان وزير اخلارجية السوري، فا. 21/8/1992، )دمشق" (البعث" *



 

 
 

  

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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