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  وثائق عربية
  

  البيان املشترك الصادر عن القمة املصرية ـ السعوديةـ السورية
   1994 أكتوبر/ التي عقدت يف تشرين األول

  ]مقتطفات[ .29/12/1994اإلسكندرية، 
  
  

[.......]  
خوة والثقة جرياً على نهج التعاون والتشاور فيما بين الدول الثالث فقد استعرض القادة يف جو من األ

تبادلة العالقات املتميزة بينها يف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية وأكدوا عزمهم على امل
تطويرها وتعزيزها يف إطار من التعاون االقتصادي القائم على توسيع وتوثيق التعاون املثمر بين دولهم يف 

  .ة ويحقق اخلير لألمة العربيةجماالت التجارة واالستثمار والتنمية وبما يخدم املصالح املشترك
إن الدول الثالث جزء من الوطن العربي الكبير تضطلع بدور أساسي مؤثر يف احلفاظ على مصاحله 

احليوية وتتفاعل بما يجري حولها يف الساحة العربية، ولذا فقد اتفقت رؤية القادة الثالثة على تعزيز الدور الذي 
ها لتبقى املنظمة العربية األم التي تصب فيها كل روافد العمل العربي تنهض به جامعة الدول العربية ومؤسسات

  .توافقاً مع األغراض السامية التي تضمنها ميثاق اجلامعة
متنا العربية يف إطار أمصلحتنا املشتركة والتطورات االقتصادية العاملية تتطلبان جتميع قدرات  إن

ا كان التعاون بين الدول الثالث يشكل ركيزة أساسية ية، وملّاقتصادي عربي قوي قادر على خدمة املصالح العرب
على مضاعفة جهود دولهم يف إطار تنفيذ وتطوير  مللعمل العربي املشترك فقد عقد القادة اجملتمعون العز

االتفاقيات العربية القائمة وعلى تعزيز مسيرة العمل االقتصادي العربي املشترك وإعطاء الفعاليات االقتصادية 
  .ورها الرائد يف خدمة هذه األهدافد

العربية على تعزيز التضامن والعمل العربي املشترك وتقوية دورها ومشاركتها على  األمةقدرة  إن
الدول العربية املعنية حلل مشاكلها الثنائية بالوسائل السلمية ويف هذا النطاق الدويل تتطلب مضاعفة جهود 

السياق أعرب القادة عن ثقتهم الراسخة بأن هذه املشاكل مهما بدت شائكة ومعقدة لن تستعصي على احلل بمجرد 
  .أن تصفو النوايا وتسود روح اإلخاء

كويت يتطلب تأكيد الدول العربية احترامها خرى فإن إصالح اخللل الناجم عن غزو العراق للومن ناحية أُ
جاداً وخملصاً بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع ) التزاماً(للشرعية العربية والدولية والتزامها 

  .املشترك
..].....[  

على حتقيق السالم العادل والشامل يف املنطقة كخيار استراتيجي وما وانطالقاً من حرص الدول الثالث 
مت به من جانبها من جهود صادقة إلزالة العقبات التي تعترض مسيرة السالم فقد أكد القادة أن هذا السالم قا

ومبدأ األرض مقابل السالم، ويف هذا اإلطار قدر القادة  425و 338و 242يجب أن يبنى على قرارات جملس األمن 
  .العادلة ةا دعمهم الثابت ملطالب سوريوجهودها اجلادة إلجناح عملية السالم وأكدو ةعالياً موقف سوري

                                                 
 28 – 29/10/1994.  

 "30/12/1994، )القاهرة( "األهرام. 
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 1967يونيو /كما أكد القادة مطالبتهم بانسحاب إسرائيل من كامل اجلوالن إىل خط الرابع من حزيران
الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس العربية ومساندة الشعب الفلسطيني يف ممارسته  واألراضيوجنوب لبنان 

  .حلقه املشروع يف تقرير املصير
وتدعو الدول الثالث اجملتمع الدويل وراغبي عملية السالم ـ خصوصاً ـ للعمل الدؤوب إلزالة الفجوات 

يجدد القادة الثالثة مطالبتهم  اإلطاريف طريق عملية السالم، ويف هذا  اإلسرائيليوالعقبات التي يصطنعها اجلانب 
  .].[...النووية  األسلحةويف مقدمتها  األوسطالدمار الشامل يف الشرق  أسلحةمنطقة خالية من  بإنشاء

  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


