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  للرئيسين جاك شيراك وحسني مباركنداء 
  يدعوان فيه إىل عقد مؤتمر إلنقاذ السالم 

  *.18/5/1998باريس، 
  

  
نسية نعرب عن أقصى قلقنا بشأن املأزق فرنحن رئيسي جمهورية مصر العربية واجلمهورية ال"  

قون كثيراً خصوصاً لغياب نحن قل. املتواصل الذي تعاين منه عملية السالم يف الشرق األوسط على كل مساراتها
التقدم على املسار الفلسطيني رغم اجلهود الفعلية التي تبذلها الواليات املتحدة التي دعمناها كخطوة نحو إحياء 

ونوجه . يجابية للفلسطينيين على االقتراحات األميركية األخيرةويف هذا اإلطار نحيي ردة الفعل اإل. عملية السالم
إضايف ى هذه االقتراحات، فإن أي تأخير ة اإلسرائيلية لترد اآلن بطريقة إيجابية وبناءة علنداء ملحاً إىل احلكوم

بدوره ال حمال إىل العنف وعدم  إّال إىل مزيد من االستياء الذي يؤدي كن أن يؤديميف معاودة عملية السالم ال ي
  ."االستقرار كما أظهرت التطورات األخيرة

لى تمسكنا بعملية السالم التي أطلقت يف مدريد، ونؤمن بأن األمن ال يتحقق إننا جندد التأكيد رسمياً ع"  
 242بتحقيق سالم عادل ودائم وشامل يف الشرق األوسط باالستناد إىل التطبيق الصريح لقرارات جملس األمن  إالّ
الشعب الفلسطيني  ومنح مسيما مبدأ األرض مقابل السال وعلى املبادئ التي اتفق عليها يف مدريد ال 425و 338و

ونرى أن ذلك يجب أن يفضي إىل حتقيق حق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته . حقوقه السياسية املشروعة
على ضرورة احترام االتفاقات املوقعة يف إطار خرى نشدد من جهة أُ. املستقلة على أساس حقه يف تقرير املصير

سيما  ات األحادية اجلانب التي تخالف هذه االتفاقات واملبادئ العملية أوسلو بحذافيرها واالمتناع عن اإلجراء
  .االستيطان
ونشير إىل احلاجة امللحة ملعاودة املفاوضات على املسارين السوري واللبناين عبر استنادنا إىل التقدم   

  ."الذي أحرز بين األطراف املعنية
ب التي حرمت طويالً من حقوقها وإمكانية العيش أثار مؤتمر مدريد والتقدم الذي تاله أمالً عظيماً للشعو"  

ال يمكننا القبول بشروط تؤدي إىل عودة احلرمان . وقطع شوطاً كبيراً بشجاعة لتحقيق هذه األهداف. بسالم وأمن
إننا نوجه نداء رسمياً لتجاوز االعتبارات القصيرة النظر للرد يف حس من املسؤولية على حتدي . والتوتر والعنف

  ."التاريخيالسالم 
هذه هي اإلرادة اجلماعية لألسرة الدولية اجلماعية التي أعطت عملية السالم يف الشرق األوسط األولوية "  

ونشدد على املسؤولية املتزايدة لكل القوى الدولية . الكبرى أمالً يف إبرام تسوية إسرائيلية ـ عربية قبل نهاية القرن
واالحتاد الروسي لتواصل جهودها بغية جتاوز العقبات التي  األوروبي حتادسيما الواليات املتحدة واال الكبيرة ال

  ."تعطل معاودة عملية السالم وجناحها يف كل مساراتها
. ونحن نقترح عقد مؤتمر للدول العازمة على إنقاذ السالم. لقد درسنا عدة خيارات يف هذا اإلطار"  

لية ويثبتها على أن يطلب من األطراف املتخاصمة إعطاء أمل وسيبقي هذا املؤتمر على املبادئ واالتفاقات احلا
 ."سنجري مشاورات معمقة مع كل شركائنا املعنيين بهذا املشروع. جديد ودفع جديد لعملية السالم
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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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