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  بيان صادر عن القمة املصرية ـ السورية ـ السعودية 
  يؤكد التمسك بمبادرة السالم العربية

  .11/5/2002شرم الشيخ، 
  
  

من الرئيس حسني مبارك والرئيس السوري بشار  يخ يوم السبت قمة ثالثية ضمت كالًيف شرم الش عُقدت"  
  .عربية السعوديةاألسد واألمير عبد الله بن عبد العزيز ويل عهد اململكة ال

وقد تدارس الزعماء الثالثة األوضاع الدولية واإلقليمية وخاصـة الوضـع اخلطيـر يف األراضـي الفلسـطينية   
كمــا تدارســوا موقــف الواليــات املتحــدة األميركيــة إزاء املســتجدات يف . احملتلــة وتداعياتــه علــى أمــن املنطقــة والعــامل

ســطينية احملتلــة علــى ضــوء العــرض الــذي قدمــه صــاحب الســمو امللكــي راضــي الفلاملنطقــة واألحــداث الراهنــة يف األ
زيارتــه الهامــة إىل الواليــات املتحــدة األميركيــة وحمادثاتــه مــع الــرئيس  عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز عــن نتــائج األميــر

يــة التــي الزعمــاء الثالثــة تمســكهم بمبــادرة الســالم العرب وأكــد .جــورج بــوش وكبــار املســؤولين يف اإلدارة األميركيــة
يف أي حتـرك عربـي مـن أجـل حتقيـق  يروت وأن هذه املبـادرة هـي األسـاسأقرتها القمة العربية العادية األخيرة يف ب

وأكــــدوا جمــــدداً الرغبــــة الصــــادقة للعــــرب يف الســــالم . الســــالم العــــادل والشــــامل واملنشــــود يف إطــــار الشــــرعية الدوليــــة
الزعمـــاء الثالثــــة صـــحوة الشـــعب العربـــي الفلســـطيني وأشـــادوا بانتفاضــــته وحيـــا . ورفضـــهم العنـــف بجميـــع أشـــكاله

لته العسكرية التدميرية ونددوا باجملازر التي يرتكبهـا االحـتالل بحـق آالباسلة يف وجه قوات االحتالل اإلسرائيلي و
  . دون رادع إنساين أو قانوين األطفال والنساء والشيوخ من

ه إســرائيل يف جنــين مؤكــدين ضــرورة تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن ودان الزعمــاء بشــكل خــاص مــا قامــت بــ  
. نـة لتقصـي احلقـائق حـول جـرائم احلـرب التـي ارتكبـت يف جنـينلألمم املتحـدة املتعلقـة بإرسـال جلواجلمعية العامة 

القــاً وأكـد الزعمــاء الثالثـة ضــرورة متابعـة العمــل لتعزيـز العمــل العربـي يف جميــع اجملـاالت صــوناً لألمـن العربــي انط
. مــن احلفــاظ علــى املصــالح العليــا لألمــة العربيــة واإلســالمية إيمانــاً بمبــادىء وأهــداف ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة

ووجــه الزعمــاء الثالثــة دعــوة جلميــع دول العــامل احملبــة للســالم للوقــوف إىل جانــب احلــق العربــي الــذي أقرتــه الشــرائع 
جميـــع األراضـــي العربيـــة احملتلـــة لتحقيـــق الســـالم العـــادل  مـــن الدوليـــة وممارســـة الضـــغط علـــى إســـرائيل لالنســـحاب

  .والشامل يف املنطقة
  ".واتفق الزعماء الثالثة على متابعة االتصاالت واملشاورات فيما بين دولهم والدول الشقيقة والصديقة  
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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  
 


