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 حلول متعّددة األطراف لقضّية المشرق األوسط
 ممّثلة بسيادة الّرئيس حمييد 1919) آب (  أغسطس 19جمهورية أفغنستان األسالميةّّّّّّّّّ  المستقّلة ذن 

 .قرزاي
 ممثّلة بسيادة 1962) تمّوز ( يوليو 5الجمهورّية الديموقراطّية الّشعبّية الجزائرّية مستقّلة ذن 

 .زيز بو تفليقاالّرئيس عبد الع
 . ممّثلة بجاللة الملك أحمد أبن عيسى الخليفة1971) آب (  اغسطس 15مملكة البحرين مستقّلة ذن 

 ممّثلة بسيادة الّرئيس طاسس 1960) آب (  اغسطس 16الجمهورّية القبرصّية المستقّلة ذن 
 .بابادوبولس

 ممّثلة 1983) تشرين األّول ( ر  نوفمب15الجمهورّية الترآّية في شمال قبرص معلنة مستقّلة ذن 
 .بسيادة الّرئيس رؤوف رّيف دنكطس

 ممّثلة بسيادة الّرئيس محّمد 1922) شباط (  فبراير 28الجمهورّية العربّية المصرّية المستقّلة ذن 
 .حسني مبارك

ل  ممّثلة بسيادة الّرئيس جال1932) نشرين األّول ( أآتوبر 3الجمهورّية العراقّية مستقّلة ذن 
 .طلباني

 ممّثلة بسيادة الّرئيس محمود 1979) نيسان (  ابريل 1الجمهورّية األسالمّية الئيرانّية مستقّلة ذن 
 .احمد الّنجاد

 . ممّثلة بسيادة الّرئيس موش آتزاف1948) آيار (  مايو 14الّدولة الئسرائلّية مستقّلة ذن 
 . ممّثلة بجاللة الملك عبد الّله الّثاني1946) ب آ(  مايو 25المملكة الهاشمّية الألردنّية مستقّلة ذن 

 متمّثلة بسيادة صباح الألحمد الجبير 1961) حزيران ( نوفمبر 19الّدولة القويتية  مستقّلة ذن 
 .الّصباح

 متمّثلة بسيادة الّرئيس أيميل 1943) تشرين الألول ( نوفمبر 22الجمهورّية الّلبنانّية المستقّلة ذن 
 .الحود

 1951) آانون الألول ( ديسمبر 24ّية الّليبّية الألشتيراآّية الّشعبّية الّديموقراطّية مستقّلة ذن الجمهوز
 .متمّثتة بسيادة الّرئيس معّمر القّدافي

 . متمّثلة بجاللة الملك محّمد الخامس1956) آذار( مارس 2المملكة المغريبّية المستقّلة ذن 
 .ة بجاللة الملك اعبوس بن سعيد الّسعيد متمّثل1650سلطنة عّمان المستقّلة ذن 
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 متمّثلة بسيادة الّرئيس 1947) آب ( اغسطس 14الجمهورّية الباآيستانّية الألسالمّية مستقّلة ذن 
 .بارفز مشّرف

 .متمّثلة بأقامة الألمير الشيخ احمد بن خليفة الّثاني 1971) أيلود ( سبتمبر 3دولة قّطار مستقّلة ذن 
 متمّثلة بجاللة الملك بن عبد العزيز 1932) أيلود ( سبتمبر 23ة العربّية مستقلذة ذن المملكة الّسعودّي

 .الّسعود
 متمّثلة بسيادة العميد عّمار حسان 1956) آانون الّثاني ( يناير 1الجمهورّية الّسودانّية المستقلذة ذن 

 .أحمد البشير
 متمّثلة بسيادة الرئيس بشير 1946) نيسان (  أبريل 17الجمهورّية الّسيرّية العربّية المستقّلة ذن 

 .الّسعيد
 متمّثلة بسيادة الّرئيس زين الّدين 1956) آذار (  مارس 20الجمهورّية الّتونسّية المستقلذة ذن 

 .العابدين بن علي
 متمثذلة بسيادة الّرئيس أحمت 1923) نشرين الألّول (  اآتوبر 29الجمهورّية الترآّية المستقّلة ذن 

 .سازرنقدت 
 متمثذلة بسيادة الّرئيس خليفة 1971) آانون األّول ( ديسمبر 2األميراة المّتحدة العربّية المستقّلة ذن 

 .بن زايد النحّيان
 ممّثلة بسيادة الّرئيس علي عبد الّله صالح 1990) آيار (  مايو 22الجمهورّية اليمنّية المستقّلة ذن 

بشخضّية سيادة الّرئيس  Gaza Strip وWest Bank  اليم بالّدولة الفلسطينية في تشكيل على الآلق
 .محمود عّباس

 :مقّدم أّن
آّل الّدول المذآورة من أعال تعتبر من حيث ثقافتها ، تقاليدها الّدينّية أو مواقعها الجغرافّية،  .أ

من المنطقة المعروفة بالمشرق األوسط ،و معتبرة عموما مهد الحضارات اّلتي نبعت منها 
ائن ، الّنظام الّسياسي ، الّشرائع القانونّية ، الحروف و أين توجد معّظم موارد الّطاقة في المد

 .الكوآب
رغما تيّسر الموارد الّطبيعّية ، القدرة و ذآاء الشعب العائش في هذه و المنطقة و مصير  .ب

ألجتماعي الحكومات ، فأّن المشرق الألوسط غير قادر عن مواجهة الّتقّدم الألقتصادي و ال
بسبب الّتأخير في  الّنمو الّسياسي و أيظا بسبب مصالح الّدول خارج المنطقة اّلتي تعتبر 

الموارد الّطبيعية آمصدر وفير لحفظ الّثروة و الهناء حّتى لو ألزم ذلك هالك شعوب المشرق 
 .األوسط
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مة عاّمة بين من زما قد موجودة صراعات ما بين بني أسرائيل والّشعب الفلسطيني و بصّف .ت
 .أسرائيل والعالم العربي

أصل هذه الّصراعاة  هو أعالن دولة أسرائيل جزء من دولة فلسطين ، األرض اّلتي آانت في  .ث
 .الماضي ، ألسباب تاريخية و جيوسياسية مناسبة ، موعودة لليهود و للعرب

ّية الّثانية أعترفوا بعد أضطهاد اليهود من طرف بعض الّدول األروبّية خالل الحرب العالم .ج
 .ليهود الجارية الموجودين في العالم، الحق في أآتساب أرض لتحقيق أّتحادهم في فلسطين 

هذا الّسبب األصلي سّبب عددا من الحروب تتابعها أحتالل دولة أسرائيل بجزء من فلسطينال  .ح
 .طقة شّد محدودةاّلذي يرجع ألى األّمة الفلسطينّية واّلتي هي اآلن مضّطرة للعيش في من

هذه الحالة أنشأت  حرآات و مبادرات مبّرمة ضّد الّظلم اّلذي أصاب و ال يزال يصيب  .خ
 .الفلسطينيين، اّلتي أدت ألى أختيار آفاح مسّلح ألخراج اليهود من فلسطين

طر على بهذه الكيفّية أّن أمن اليهود و الفلسطينيين و آّل األّمة العربّية مهّدد ، مع انعكاس الخ .د
 .بقّية العالم

العالقات بين جمهورّية قبرص و الجمهورّية الّترآّية بشمال قبرص تشّكل أزمة أخرى في  .ر
 .المشرق األوسط و الجمهورّية الّترآّي هي الوحيدة اّلتي تعترف بهذه األخيرة

 هذه الحالة في قبرص تشّكل عائقا ألّتضمام عدد من دول المشرق األوسط في المجموعة .ز
األروبّية و بصّفة عاّمة ألنضمام جميع دول القارذة األوروآسياوية وألى تحسين عالقاتهم 

 .بدول القاّرة األفريقية
 ، يوجد صراع ما بين دولة أسرائيل و جمهورية لبنان اّلذي آّلف 2006) تمّوز (  يوليو 12منذ  .ش

 .رق األوسطثمنه بموت عدد آبير من المدنيين و اّلذي قد يوّرط آاّفة المش
أّن حالة األآراد يجب على القل أن تواجه و تقّرر ، رابع سّكان المشرق األوسط ،من حيث  .ص

العدد ،خمسة و عشرين مليون آردي، موّحد بتجّمع عرقي و لغة مشترآة، معيشة تّتزع في 
ن ترآيا، سيريا، عراق، أيرا( منطقة ذو خمسة آالفكيلومتر مرّبع تحت خمسة أدارات مختلفة 

 ) .و أرمينيا 
حّتى اآلن، أّن جهود الّدول، منّظماتهم الّدولية و آل المنّظمات الّسياسية، عرقية و دينية ليست  .ض

قادرة على طرح حلول مقبولة ألزالة الخالفات و الّنزاعات، ملزم أذا مبادرات ضرورية  
 .اّلتي تّتفق مباشرة مع دول المشرق األوسط

 من دستورها 1ى مبادرات هولوس قلوبال سيستاموفقا للماّدة رقم أّن جمهورية األرض أحد .ط
هي نظام حكومي ديموقراطي لسّكان الكوآب  " 2001سارية المفعول منذ األول من يناير سنة 
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الّدستور ذاته ينص من جبهة أخرى، في ". و تجّمعهم لكي يعيشون في الّسلم بقدر المستطاع
ة تحّل الخالفات بين مواطنها ، ضامنة مبادرة حّرة، الجمهورّي "2 ، فقرة رقم 4الماّدة 

تحّل و أذا ألزم نزيل " أّنها 5 فقرة 12و في الماّدة " عادلة،مستوية و سليمة و تعّدل األسراف
 )".تستعمل القّوة أّال عند الّظرورة(الخالفات اّلتي تهّدد أمن مواطنها 

راعات للقانون الّدولي يجب أن تأّسس أهم أستناءا لما طرح، وأعتبارا أّن الّسالم و بكامل الم
األسس لتطّور الّشعوب و مع الذين لم يجب أن تّتفق، فجمهورّية األرض تقترح للجمهورية 

األسالمية ألفغانستان،للجمهورية الّديموقراطية الّشعبّية الجزائرية، مملكة البحرين، جمهورية 
لعربية المصرية، جمهورية العراق، قبرص، الجمهورية الترآية بشمال قبرص، الجمهورية ا

الجمهورية األسالمية األيرانية، دولة أسرائيل، المملكة الهاشمية بألردن، دولة الكويت، الجمهوريّة 
الّلبنانّية الجمهورية العربية الّليبية األشتراآية الّشعبية،مملكة المغرب، سلطنة عّمان، الجمهورية 

 المملكة الّسعودية العربية، جمهورية الّسودان، الجمهورية األسالمية الباآيستانية، دولة قطار،
الّتونسية، جمهورية الّترك، األمم العربية المّتحدة، جمهورية اليمن و ألى الّدول والمنّظمات 

األخرى اّلتي برغب واضح ومقبول أستوقاعها، الحل متعّدد األطراف لقضّية المشرق الوسط، هو 
 .الّتالي

وقّّعة في أدناه على هذا المرسوم، آامل المساوات في حقوق و واجبات المواطنين  في البلدان الم-1
و العدالة من قبل القانون مضمونة بدون أي تمييز، ومرور األفراد و البضائع اآلتية من البلدان 
المذآورة أعاله قد مضمونة،  المراقبات الّضرورية لضمان أمن المواطنين و الّنظام و الّتطبيق 

 .ل التعامالت الّتاجريةالعاد
 آل الّدول اّلتي تستوّقع هذا العقد، أّن لها األعتراف الكامل بحق الّشعوب في تقرير المصير و -2

 .أمر مصّدق عليه
 آل الّدول اّلتي تستوقع هذا العقد تعلن عن أعترافها بكل دولة موقّّّّعة ، حّتى دولة أسرائيل، دولة -3

 .مهورية الّترآية بشمال قبرص محتواة وفقا للقانون الّدوليفلسطينن، جمهورية قبرص و الج
 : ما بين دولة اسرائيل و دولة فلسطين يعلن ما يلي-4

  ؛1967 يونيو 5األنسحاب الّتام لدولة أسرائيل من المناطق المحتّلة منذ  .أ
يل ألسباب مؤقّّتا الحدود ما بين الّدولتين يعتبروا محّددين بحيط الحشمة اّلذي بنت أسرائ .ب

 .األمن
أسرائيل و فلسطين يتعّهدون بأعتراف الحدود المتبادلة بوفق عادي قبل خمسة سنوات بعد  .ت

 .امضاء هذا العقد
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آل دولة يلزمها أن تعترف لألخرى حّق بوفق عادي ألستغالل وأستعمال الموارد المائّية  .ث
 .ل دولة ،من تاريخ هذا العقداّلتي موجودة في أقليمها بالّنسبة ألى الّشعب الموجود في آ

 و 1967 يونيو 5باألعتراف المتبادل، دولة أسرائيل لها حّق على األقليم اّلتي أحتّلت قبل  .ج
 دولة فلسطين لها الحّق على األقليميات الباقّية في أقليم فلسطين؛

 .عاصمة دولة أسئيل هي القدس الغربية و عاصمة دولة فلسطين هي القدس الّشرقّية .ح
األشخاص المولودين بأقليم الّدولة األسرائلية و أوالدهم يمكنهم طلب الجنسّية األسرائلّية و  .خ

يمكنهم أيضا أن يتخّلوا بكّل حّرية عن هذا الحّق و بتبديل يمكنهم طلب تعويد اّلذي توّزعه 
 جمهورية األرض؛

م طلب الجنسّية الفلسطينية األشخاص المولودين في أقليم الّدولة الفلسطينية و أوالدهم يمكنه .د
و يمكنهم أيضا ان يتخّلوا بكّل حّرية عن هذا الحّق و بتبديل يطلبوا توعيد اّلذي توّزعه 

 .جمهورية األرض
الّدولتين أسرائيل وفلسطين يأّآدون آّل األّتفاقات الموقّّعة ما بينهم و اّلتي ليست متناقضة  .ذ

 .مع آّل ما أستقّر في هذا العقد
 :ن الجمهورية القبرصية والجمهورية الّترآية في شمال قبرص يستقّر ما يّتبع ما بي-5

 .مأّقتا الحدود ما بين الّدولتين يعتبروا محّددين  بمرآز المنطقة وسيد  الحالي .ا
الّدولتين تتعّهدون بأعتراف الحدود المتبادلة بوفق عادي الخمسة سنوات بعد أمضاء هذا  .ب

 .العهد
ها ان تعترف لألخرى الحّق بوفق عادي ألستغالل و أستعمال الموارد المائية آل دولة يلزم .ت

الموجودة في أقليمها بالّنسبة  للّشعب الموجود في آّل دولة من تاريخ هذا العقد بوفق 
عادي،الجمهورية القبرصية لها حّق على األقليم في ثرق خّط الحّد، و الجمهورية الّترآية 

  على اقليم في شمال خّط الحّد؛في شمال قبرص لها الحّق
عاصمة جمهورية قبرص هي ناآوسية شرق و عاصمة الجمهورية الّترآية في شمال  .ث

 قبرص هي نيكوسية شمال؛
األشخاص المولودين في أقليم جمهورية قبرص و أوالدهم يمكنهم طلب الجنسّية القبرصية  .ج

و بتبديل يمكنهم طلب تعويد اّلذي و يمكنهم أيضا أن يتخّلوا بكّل حّرية  عن هذا الحّق 
 .توّزعه جمهورّية األرض

الّدولتين تأّآدون آّل األّتفاقات الموّقعة ما بينهم بأسبقّية و اّلتي ليست مناقصة مع آّل ما  .ح
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 .أستقّره في هذا العقد
 بين  دولة أسرائيل تترك فورا أقليم جمهورية لبنان آما تخّوم على خّط الحّد معروفة عالميا ما-6

الّدولتين و توّفق فورا آّل مساهمة عسكرّية ضّد الجمهورية الّلبنانية، اّلتي بمساعدة آّل بلدان 
المشرق األوسط ، تتعّهد فورا بمنع آّل مساهمة عنيفة من نصيب مواطنها أو منّظمات ضد دولة 

 .أسرائيل
يرية، و الجمهورية  جمهورية العراق، جمهورية األيران المسلمة، الجمهورية العربية الّس-7

الّترآية، يتعّهدون بوجود قبل ثالثة سنوات بعد أمضاء هذا العقد، حّل عادل لحق أستقالل 
 .الّشعب الكردي، و يطلبون ألى الجمهورية األرمانية باألشتراك في حّل هذا المشكل

 :رعة ما بين آّل بلدان المشرق األوسط اّلذين يقّررون  العقد الحاضر، سوف تتأّسس بس-8
قّوة متعّددة الجنسيات أقليمّية مّتحدة تحت قيادة هيئة وحيدة مأّسسة بممّثل معّين من آل  .ا

المشرق الوسط بالوضيفة اّلتي تضمن الّنضام و الّسالم ألى مواطنهم ضّد أي مساهمة 
 .عنيفة خالقة من داخلهم أو  من خارجهم

يفة تخطيط خطوط تطّور فائدة عاّمة سلطة مالية متعّددة الجنسيات للمشرق األوسط بوض- .ب
 .لشعوب المشرق األوسط  و ضمن الّتبادل الّتجاري و المالي

 لّما تكون مضمونة القّوة متعّددة الجنسيات األقليمية مّتحدة، آّل بلد يقّرر العقد الحاضر، يتحّرر -9
 .من أي قّوة عسكرية موجودة في أقليمه

 .لنجلة ممّثلين جمهورية األرض


