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  البيان الصادر عن القمة الثالثية
  السورية ـ املصرية ـ السعودية يف دمشق

  ]مقتطفات[ *.8/6/1996دمشق، 
  
  

[.......]  
دولهم بتحقيق السالم العادل والشامل كخيار استراتيجي ما يستوجب أيضًا  أكد القادة الثالثة تمسك

راجع أو التنازل عما تم حتقيقه، واعتبروا أن أي تمسك إسرائيل به بجدية ومن دون مواربة حيث ال يجوز قبول الت
إسرائيل عن األسس التي قامت عليها عملية السالم أو تراجعها عن االلتزامات أو التعهدات التي تم  نكوص من

لعودة املنطقة إىل التوصل إليها أو املماطلة يف تنفيذها يضعها يف مواجهة اجملتمع الدويل ويمثل تهديداً حقيقياً 
  .ة التوتر والعنف تتحمل إسرائيل املسؤولية الكاملة عنهدوام

أكد القادة الثالثة أن الطريق الوحيد لتحقيق السالم يقتضي انسحاب إسرائيل التام من جميع األراضي 
وجنوب لبنان واألراضي الفلسطينية  1967) يونيو(العربية احملتلة بما فيها اجلوالن إىل خط الرابع من حزيران 

ومبدأ األرض مقابل السالم، كما  425و 338و 242وبمقدمتها القدس العربية تنفيذاً لقرارات جملس األمن احملتلة 
يقتضي أيضاً تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه املشروعة ويف مقدمتها حقه بتقرير مصيره وإقامة 

  .دولته املستقلة على ترابه الوطني
ة اجملتمع الدويل، وبخاصة راعيي مؤتمر السالم، إىل مواصلة دعم ويف هذا السياق، دعا القادة الثالث

العملية السلمية ودفعها قدماً على األسس املشار إليها أعاله، مؤكدين ثقتهم بأن األمة العربية قادرة بتضامنها 
ائيلي ووحدة موقفها على الدفاع عن حقوقها املشروعة يف وجه أية مواقف ناجمة عن استمرار االحتالل اإلسر

  .لألراضي العربية واالستيطان وحتدي إرادة اجملتمع الدويل
كما جدد القادة الثالثة مطالبتهم بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط ويف 

األسلحة النووية مقدمتها األسلحة النووية، األمر الذي يقتضي بالضرورة انضمام إسرائيل إىل معاهدة منع انتشار 
  .وإخضاع منشآتها النووية إلجراءات التفتيش الدولية وفقاً لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

واستعرض القادة الثالثة الوضع على الساحة العربية وقرروا السعي احلثيث من أجل ملّ الشمل وإعادة 
بت بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية واملواثيق العربية بما يصون بناء التضامن العربي يف إطار االلتزام الثا

  .األمن القومي املشترك ويحمي املصالح العليا لألمة العربية وفقاً للشرعية الدولية
صفر  7إىل  5وحتقيقاً لهذا الهدف اتفق القادة على الدعوة لعقد قمة عربية يف القاهرة خالل الفترة من 

ميالدي على أن يقوم الرئيس حممد حسني مبارك رئيس  1996) يونيو(حزيران  23و 21هجري املوافق  1417
  .جمهورية مصر العربية بتوجيه الدعوات لألطراف العربية املشاركة فيها

عبّر القادة الثالثة عن تضامن دولهم مع دولة البحرين الشقيقة يف جهودها لتحقيق األمن واالستقرار 
  .لتخريب وأي تدخل خارجيومواجهة أعمال الفوضى وا

كما عبّر القادة عن أملهم يف أن تتخذ تركيا سياسة تتفق مع عالقات حسن اجلوار واملصالح املشتركة 
ويف هذا السياق أعرب القادة عن قلقهم إزاء االتفاق التركي ـ اإلسرائيلي األخير وطالبوا . واحترام املصالح العربية

  .قتركيا بإعادة النظر يف هذا االتفا
[.......]  
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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
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