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  اإليرانية –البيان اخلتامي للقمة السورية 
  ]مقتطفات[ .18/2/2007طهران، 

  
  

على ضرورة تسوية [....] شدد الرئيسان اإليراين حممود أحمدي جناد والسوري بشار األسد يف بيان مشترك 
يف امتالك  من دون شروط مسبقة وكذلك على حق إيران[....] املوضوع النووي اإليراين بالوسائل الدبلوماسية 

  .دورة الوقود النووي
يف هذا البيان املشترك الذي صدر يف ختام زيارة الرئيس السوري إىل طهران على ضرورة أن [....] وأكد الرئيسان 

  .تتم مناقشة النشاطات النووية اإليرانية السلمية داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

[.......]  
أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ولفتا انتباه األسرة الدولية إىل التهديد  وأكد اجلانبان ضرورة إيجاد شرق

الذي تمثله أسلحة الكيان الصهيوين النووية بالنسبة للسالم واألمن اإلقليمي والدويل وشددا على ضرورة التدخل 
  .العاجل للمنظمات الدولية ذات الصلة ملواجهة هذا التهديد

اسة االحتالل والعدوان التي يمارسها الكيان الصهيوين وأكدت اجلمهورية اإلسالمية وندد اجلانبان باستمرار سي
] يونيو[اإليرانية على حق الشعب السوري يف استعادة أراضيه يف اجلوالن احملتل حتى خط الرابع من حزيران 

1967.  
مهما ملا يتفق عليه جميع وفيما يخص لبنان شدد البلدان على ضرورة ترسيخ الوحدة والوفاق الوطني وأعلنا دع

  .اللبنانيين بما يكفل أمن لبنان واستقراره ووحدته
وأعرب اجلانبان عن دعمهما حلق الشعب اللبناين يف مقاومة اعتداءات الكيان الصهيوين وكذلك استعادة سائر 

  .أراضيه احملتلة وطالبا اجملتمع الدويل بوضع حد لهذه االعتداءات
وفيما يخص فلسطين فقد رحب اجلانبان باتفاق مكة املكرمة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وأبديا اهتمامهما 

  .بوحدة الشعب الفلسطيني وأعلنا دعمهما حلق عودة الفلسطينيين وتأسيس دولتهم املستقلة على أرض فلسطين
األقصى وتهديم جزء من معامله التاريخية وندد اجلانبان بإجراءات الكيان الصهيوين يف تدنيس وتهديد املسجد 

بهدف طمس هويته اإلسالمية والتاريخية وطالبا اجملتمع الدويل ال سيما منظمة املؤتمر اإلسالمية بالتحرك اجلاد 
  .لوقف األعمال العدوانية للكيان الصهيوين يف انتهاك حرمة األماكن املقدسة

العراقية وسيادة العراق ووحدة أراضيه واستقالله بحيث يشمل  وحول العراق أعلن اجلانبان عن دعمهما للحكومة
  .ذلك انسحاب قوات االحتالل من العراق وكذلك احلفاظ على هويته العربية واإلسالمية

وأعرب اجلانبان عن دعمهما جلهود احلكومة العراقية وسائر اجلهود املبذولة لتحقيق املصاحلة الوطنية ومواجهة 
  .شدا الشعب العراقي باملزيد من التمسك بوحدته الوطنيةالفتنة الطائفية ونا

[.......]  
   

                                                 
  املصدر :http://www2.irna.com/ar/news/view/line-32/0702188338152242.htm  
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