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 رة غير العاديةالبيان اخلتامي الصادر عن اجتماع الدو
   العربية جمللس جامعة الدول

 
  16/7/1990تونس، 

  

بناء على  16/7/1990و  15عقد جملس جامعة الدول العربية دورة غير عادية يومي   
وقد حضر سيادة الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين جانباً من اجللسة . طلب دولة فلسطين

  .االفتتاحية، حيث استمع اجمللس إىل بيان شامل من سيادته

بحث اجمللس يف ضوء قرارات مؤتمر القمة األخير يف بغداد اخملاطر التي ال يزال يتعرض   
ربي اإلسرائيلي، يف إثر املستجدات لها األمن القومي العربي، وبخاصة قضية فلسطين والصراع الع

ن برناجمها العدواين عالناجمة عن تشكيل احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة بصفتها حكومة حرب، و
للقضاء على االنتفاضة وتكثيف خمططات الهجرة اليهودية واالستيطان يف األراضي الفلسطينية 

ظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إىل تعليق احلوار مع منبوالعربية احملتلة، والقرار األمريكي 
ة واألمريكية ضد بعض الدول العربية والتي تشكل مساً ياستمرار وتصاعد التهديدات االسرائيل

  .خطيراً بسالمة األمة وأمنها القومي

بحث اجمللس وثيقة اخلطوط األساسية للحكومة االسرائيلية والهادفة إىل القضاء على   
التي تشنها احلكومة اجملازر يف إطار حرب االبادة والتهجير  االنتفاضة، ومواصلة تنفيذ

االسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويف هذا الصدد أكد اجمللس على استمرار اجلهود الهادفة إىل 
. دعم االنتفاضة بكل الوسائل املمكنة بما يضمن استمرارها وتصاعدها حتى حتقق أهدافها كاملة

صة بدعم االنتفاضة بوضع برنامج عمل مكثف يهدف إىل وضع وكلف اللجنة الوزارية اخلا
املؤقت حلماية الشعب الفلسطيني ووضع حد  الدويل األراضي الفلسطينية احملتلة حتت االشراف

جلرائم االحتالل االسرائيلي، والسعي لدى خمتلف اجملموعات الدولية لتطبيق اتفاقية جنيف 
، وكذلك السعي الستصدار قرار من جملس األمن لضمان عدم االستيطان يف 1949الرابعة لعام 

  .األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة

تمرار تدفق الهجرة اليهودية املكثفة إىل فلسطين واألراضي العربية الحظ اجمللس اس  
احملتلة األخرى، وأكد أنها تشكل تهديداً جد خطير لألمن القومي وحلقوق الشعب الفلسطيني 

وقرر تكثيف العمل لتنفيذ القرارات السابقة بهذا الشأن، واتخاذ . الوطنية الثابتة وملساعي السالم
وعلى كافة األصعدة إزاء اجلهات واملؤسسات والهيئات التي تقدم التسهيالت االجراءات احلازمة 
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ن احلكومة اإلسرائيلية من تنفيذ للهجرة اليهودية وخصوصاً النقل واملساعدات املالية التي تمكّ
براجمها االستيطانية، وكلف مكتب املقاطعة بتطبيق قوانين املقاطعة على اجلهات واملؤسسات 

  .ورةوالهيئات املذك

ين الثابت بالعودة إىل وطنهم وفق قرار األمم املتحدة رقم يأكد اجمللس على حق الفلسطين  
ومساندة مطلب اليهود الراغبين يف العودة إىل البلدان التي هاجروا منها بما يف ) 1949( 194

صلية يف ذلك البلدان العربية مع االستعداد لتقديم ما يلزم من النفقات لعودتهم إىل مواطنهم األ
  .البلدان العربية

أكد اجمللس وحدة املوقف العربي يف التضامن مع منظمة التحرير الفلسطينية يف موقفها             
كما قرر تكثيف التحرك العربي . األميركي –من الشروط األميركية الستئناف احلوار الفلسطيني 

ئناف احلوار على أسس جديدة تضن له على الساحة الدولية ومع احلكومة األميركية للمطالبة باست
  .تناول املسائل اجلوهرية وخدمة عملية السالم وفق القرارات العربية والدولية ذات الصلة

أكد اجمللس جمدداً تمسك الدول العربية بمشروعها للسالم وعزمها على مواصلة سعيها   
ا التي شكلها مؤتمر القمة يف وأجمع على التوصية إىل اللجنة العربية العلي. هذا املشروع إلجناح

  .بتكثيف اجلهود لعقد املؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط) 1989(الدار البيضاء 

  



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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