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املدرجات  يف  الجلوس  يوم  كذلك  وليس  الدموع،  وسكب  والجلوس  العزاء  يوم  ليس  هو  اليوم 
والتفرج عىل التطورات، اليوم هو يوم التحالف والتحرك معاً نحو يوم يؤسس للسالم بشكل عاجل.

ونحن كرتكيا نرى أن تسوية القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم واألمن يف املنطقة، وأود أن 
أعيد لألذهان من هنا مرة أخرى بأننا نشاهد هذه القضية العادلة لفلسطني ونراقبها عن كثب.

إخواين األعزاء،

نحن شعوب أسسنا حضارات وعىل رأسها األندلس وأسسنا السالم والتسامح واالحرتام املتبادل، 
نحن من أنصار دين وأسس اإلسالم، ومفهوم يستعيل اإلنسان ويراه كأرشف املخلوقات.

إنشاء املستقبل من جديد فوق أسس  الغرور باملايض واالفتخار ال يكفينا اآلن، نستطيع جميعاً 
تعالوا  شكل،  بأحسن  املسؤولية  هذه  لننفذ  تعالوا  تاريخية،  مسئولية  نتحمل  إننا  والرفاه،  السالم 
تعالوا  بنا،  املتعلقة  الخاطئة  واألفكار  الصورة  ونعدل  األولية  اآلراء  ونزيل  املسبقة  األحكام  لنحطم 
بالقوة  نتمتع  الحضارات،  بني  رصاعاً  فيه  وليس  الحضارات  وتتعرف  تلتقي  مستقباًل  معاً  لنؤسس 

واإلمكانية واألهم بالرتاكم التاريخي لتحقيق ذلك.

وبهذه األحاسيس واألفكار أمتنى أن تنجح القمة وتؤدي إىل نتائج جيدة ملنطقتنا وللعامل أجمع، 
أحييكم باملحبة واالحرتام.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

وثيقة رقم 90:

البيان الختامي لقرارات القمة العربية يف رست )إعالن رست(90 ]مقتطفات[

28 آذار/ مارس 2010

نحن قادة الدول العربية املجتمعون يف الدورة الثانية والعرشين ملجلس جامعة الدول العربية 
التزامنا مببادئ  من  وانطالقاً   ،2010/3/28 إىل   27 الفرتة من  القمة يف مدينة رست يف  عىل مستوى 
وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، وإياناً منا برضورة السعي إىل تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها، 
تحيق  التي  واألخطار  التهديدات  مواجهة  يف  والتاريخية  الثقافية  وأسسها  العربية  بالهوية  ومتسكاً 

باملنطقة العربية وتهدد بزعزعة أمنها وتقويض استقرارها.

ووعياً بأهمية استنهاض روح التضامن العريب، وتطوير وتحديث آليات العمل العريب مبا يضمن 
وبعد  الجامعي.  العريب  األمن  وتحمي  لشعوبنا  واالستقرار  الرفاه  تحقق  فاعلة  عربية  رشاكة  بناء 
دراسة مستفيضة ومناقشات معمقة يف أجواء إيجابية لألوضاع العربية الراهنة والظروف املحيطة، 
مسؤوليتنا  من  وانطالقاً  العريب.  القومي  األمن  تهدد  التي  واألخطار  األمة  تواجه  التي  والتحديات 
املصالح  يحقق  مبا  أوارصها  متتني  والعمل عىل  أرحب  آفاق  إىل  العربية  بالعالقات  لالرتقاء  القومية 
العليا لألمة وتطلعاتها ويحفظ أمنها ويصون كرامتها وعزتها، وإذ نجتمع اليوم يف قمة دعم صمود 
واملسيحية  اإلسالمية  وملقدساتنا  القدس  ملدينة  اإلرسائيلية  واالنتهاكات  املامرسات  ملجابهة  القدس، 

ولحقوق أهلنا الصامدين فيها أمام محاوالت تهويدها، نعلن ما ييل:
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العمل العريب املشرتك

أية خالفات عربية، وتكريس لغة  العريب مامرسة ونهجاً، والسعي إلنهاء  بالتضامن  أوالً: متسكنا 
الحوار بني الدول العربية نهجاً إلزالة أسباب الخالف والفرقة، وملواجهة التدخالت األجنبية يف شؤونها 
من  ومتكينها  العريب  القومي  األمن  صون  يكفل  مبا  لشعوبها  والتطور  التنمية  ولتحقيق  الداخلية، 
الدفاع عن نفسها والحفاظ عىل سيادتها، وتطوير عالقاتها مع دول الجوار اإلقليمي مبا يحقق املصالح 

العربية املشرتكة.

العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها  الرامية إىل تطوير وتحديث جامعة الدول  مواصلة الجهود   –
األداة الرئيسة للعمل العريب املشرتك وتفعيل آلياتها مبا يؤدي إىل حفظ املصالح العربية املشرتكة 

ومواكبة املستجدات عىل الساحتني العربية والدولية.

ناقشنا املبادرة التي تقدم بها الرئيس اليمني عيل عبد الله صالح يف شأن إقامة اتحاد الدول العربية،   –
واالقرتاحات واألفكار املقدمة من الدول األعضاء، ورؤية العقيد معمر القذايف يف شأن إقامة االتحاد 
العريب، وقررنا آلية محددة ملتابعة هذا املوضوع بأبعاده املختلفة وذلك من خالل لجنة خامسية 
عليا تتكون من العقيد القذايف والرئيس صالح والرئيس محمد حسني مبارك، وأمري قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاين، والرئيس جالل طالباين، ومبشاركة األمني العام للجامعة لإلرشاف عىل إعداد 
وثيقة تطوير منظومة العمل العريب املشرتك، عىل أن تعرض عىل الدول األعضاء متهيداً ملناقشتها 
غايته  موعد  يف  عقدها  املقرر  االستثنائية  القمة  عىل  عرضها  قبل  الخارجية  وزراء  مستوى  عىل 
ترشين األول )أكتوبر( 2010، وستقوم هذه اللجنة بالتشاور مع امللوك واألمراء والرؤساء العرب 

لبلورة مرشوع الوثيقة املشار إليها.

النحو  أداء مهامته عىل  وآليات عمله مبا يكنه من  العريب  السلم واألمن  بتطوير مجلس  وجهنا   –
األكمل، واعتمدنا نهجاً ملعالجة الخالفات العربية وفقاً للمقرتح املقدم من سورية.

التعبري عن التقدير للجهود املبذولة من أجل تعزيز العالقات العربية الجامعية مع التجمعات اإلقليمية   –
والدولية، والتنويه مبا تم تنفيذه من أنشطة وإنجازات عىل مستوى العالقات العربية – اإلفريقية، 
التعاون  منتديات  وكذلك  الجنوبية،  أمريكا  دول  مع  والعالقات  األوروبية،   – العربية  والعالقات 

العريب مع كل من الصني والهند واليابان وتركيا وروسيا.

ويف إطار متابعة ما طرحه األمني العام لجامعة الدول العربية يف شأن سياسة الجوار العريب، طلبنا   –
من األمني العام إعداد ورقة عمل حول املبادئ املقرتحة لسياسة جوار عربية واآللية املناسبة يف 
هذا الشأن التي تضمن تطوير الروابط والتنسيق يف إطار رابطة جوار عربية، عىل أن يتم عرضها 
عىل الدورة العادية املقبلة ملجلس الجامعة الوزاري يف أيلول )سبتمب( متهيداً لعرضها عىل القمة 

االستثنائية العربية التي اتفق عىل عقدها يف موعد غايته ترشين األول 2010.

دعم القدس واملصالحة

ثانياً: توجيه تحية إكبار وإجالل للشعب الفلسطيني يف نضاله للتصدي للعدوان اإلرسائييل املستمر 
عليه وعىل أرضه ومقدساته وتراثه، وندعم صموده حتى تتحقق إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 



2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

245

واملتصلة وعاصمتها القدس الرشقية، وندين بشدة االنتهاكات اإلرسائيلية املستمرة، واملتصاعدة عىل 
االستيطانية  نشاطاتها  إرسائيل يف  واستمرار  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  الفلسطيني وعىل  الشعب 
اإلنساين  الدويل  للقانون  االنتهاكات  الرشعية ولهذه  املامرسات غري  لهذه  الدولية  اإلدانات  عىل رغم 

وملواثيق حقوق اإلنسان.

مواجهة  يف  أرضهم  عىل  واملرابطني  الصامدين  وأهلها  القدس  ملدينة  الكامل  دعمنا  عن  اإلعراب   –
العدوان اإلرسائييل املتواصل عليهم وعىل مقدساتهم وبخاصة عىل املسجد األقىص املبارك. ونعلن 
عن خطة عمل تتضمن إجراءات سياسية وقانونية للتصدي ملحاوالت تهويد القدس واالعتداءات 

املتوالية عىل مقدساتها.

التأكيد عىل أن القدس الرشقية جزء ال يتجزأ من األرايض الفلسطينية املحتلة العام 1967 وأن كل   –
اإلجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلرسائييل فيها باطلة ومنعدمة قانوناً وحكاًم وال يرتتب 
عليها إحداث أي تغيري عىل وضع املدينة القانوين كمدينة محتلة وال عىل وضعها السيايس باعتبارها 

عاصمة لدولة فلسطني.

واملؤسسات  العربية  الدول  كل  ومبشاركة  العربية  الدول  جامعة  رعاية  تحت  دويل  مؤمتر  عقد   –
عىل  وحاميتها  القدس  عن  للدفاع  السنة  هذه  خالل  املعنية  املدين  املجتمع  وهيئات  والنقابات 

األصعدة كافة.

دعم الجهود العربية الرامية إىل تحقيق املصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة مرص إىل االستمرار   –
يف جهودها لتأمني التوصل إىل اتفاق للمصالحة يتم التوقيع عليه من كل األطراف الفلسطينية، 
ونحذر من أن استمرار االنقسام الفلسطيني يشكل خطراً حقيقياً عىل مستقبل الشعب الفلسطيني 
وقضيته، ونطالب الفصائل باتخاذ الخطوات الالزمة لرأب الصدع والتجاوب مع املساعي العربية مبا 
يكفل تحقيق املصالحة الوطنية املنشودة، ومبا يضمن وحدة األرايض الفلسطينية جغرافياً وسياسياً.

الدويل وعىل رأسه مجلس  الحصار اإلرسائييل عن قطاع غزة فوراً ودعوة املجتمع  املطالبة برفع   –
األمن التخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظامل والال إنساين.

ثالثاً: التأكيد مجدداً عىل أن السالم العادل والدائم يف الرشق األوسط ال يكن أن يتحقق إال من 
الجوالن  ذلك  يف  مبا  املحتلة،  والعربية  الفلسطينية  األرايض  من  الكامل  اإلرسائييل  االنسحاب  خالل 

العريب السوري املحتل ومن املناطق املحتلة يف جنوب لبنان.

إدانة االنتهاكات الخطرية التي متارسها إرسائيل واعتداءاتها املستمرة عىل الدول العربية، والتأكيد   –
انتهاكاً  الزور” يثل  الذي كان قيد اإلنشاء يف “دير  العسكري  العدوان اإلرسائييل عىل املوقع  أن 
لسيادة سورية استخدمت فيه إرسائيل ذرائع مصطنعة ومزورة لالعتداء عىل دولة عضو يف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وطرف يف معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، وندعو املجتمع الدويل إىل 

إدانة هذه االعتداءات واتخاذ إجراءات حازمة ملنع تكرارها.

الوضع العراقي ).....(

الجزر اإلماراتية ).....(



246

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

دعم السودان ).....(

جزر القمر والصومال ).....(

االنتشار النووي ).....(

التعاون العريب – اإلفريقي ).....(

تضامن مع ليبيا ).....(

إدانة اإلرهاب ).....(

التنمية والبيئة وحقوق اإلنسان ).....(

اثنان وعرشون: نتوجه بخالص الشكر وبالغ التقدير إىل العقيد معمر القذايف عىل ما بذله من 
جهود يف إنجاح القمة وإدارته املقتدرة الواعية ألعاملها، ونؤكد ثقتنا الكاملة بأن رئاسته للعمل العريب 
يحقق  مبا  العريب  التضامن  وترسيخ  الجامعي  العريب  للعمل  اإلنجازات  من  املزيد  ستشهد  املشرتك 

مصلحة األمة العربية مبا عرف عنه من حكمة ومثابرة وحرص.

ثالثة وعرشون: نعرب عن امتناننا لليبيا وشعبها عىل حفاوة االستقبال وكرم الضيافة وعىل التنظيم 
املحكم الجتامعات مجلس الجامعة العربية عىل مستوى القمة وكل اجتامعات املجالس التحضريية 
السابقة له، ونقدر عالياً املشاورات املكثفة التي تم إجراؤها مع الدول العربية لتأمني نجاح القمة 

وعقدها يف أفضل الظروف وأحسنها.

وثيقة رقم 91:

مقابلة مع وزير الخارجية اإلرسائيلية أفيجدور ليربمان حول حّل الدولتني91 

31 آذار/ مارس 2010

أجرت املقابلة شريي ميكوفار، بليكوف

س: من أجل ماذا أنت توجد يف الحكومة؟

إنه ال  بأين ال أؤمن مبسار ميتشل.  أعلنت  السياسية  املداوالت  الحكومة وبدأت  ج: عندما تشكلت 
األمريكيني عىل حد سواء.  أنفسنا ومع  وأننا سنتورط مع  أي مكان  إىل  بطريقته  الوصول  يكن 
حذرت الحكومة من أنه يف نهاية املطاف سيدفعون نحو الزاوية وسنقف فيها وحدنا أمام كل 
العامل. بالطبع ال أعب هنا عن التيار األساس. فاألغلبية غري مستعدة ألن تعرتف أو أن تقبل بنهجي. 
بعد سنة،  اآلن،  املسار لسنة؟ فخذوها.  أن تجربوا هذا  تريدون  أزعجكم.  لن  وعليه فقد قلت 

وصلنا بالضبط إىل الوضع الذي خشيت منه.

س: ملاذا تخىش حل الدولتني للشعبني؟

ج: ألن هذه فكرة لطيفة، لكنها غري واقعية. أنا مستعد لدولتني للشعبني، ال دولة ونصف للفلسطينيني 
ونصف دولة لليهود. معظم السكان العرب يف البالد يعرفون أنفسهم كفلسطينيني. حسب ورقة 


