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  البيان املشترك الذي صدر عن القمة الرباعية 
  العربية ـ اإلسرائيلية يف القاهرة

  .2/2/1995القاهرة، 
  

  
شباط  القاهرة يف الثاين من  الذين اجتمعوا يف  والسلطة الفلسطينية  وإسرائيل واألردن  أعاد زعماء مصر 

  .يف املنطقة عادل وشامل ودائم قيق سالم يف اجتاه حت موصلة عملية السالم  إصرارهم على  تأكيد ] فبراير[

وأعاد  . كاملة نصاً وروحاً توصلوا إليها وتنفيذها  التاريخية التي  احترام االتفاقات  واألطراف ملتزمون 
وأكد . املنطقة سالم شامل يف  جهودهم نحو إقرار  على مواصلة  االتفاقات وعزمهم  التزامهم هذه  الزعماء تأكيد 

إسرائيل والسلطة  االتفاق املوقت بين  املفاوضات يف شأن  لالنتهاء من  ضرورة التحرك فوراً  جمدداً األطراف  
السالم  الالزمة لتعزيز عملية  اتخاذ اإلجراءات  احلاجة املاسة إىل  الفلسطينيون على  وشدد . جوانبه الفلسطينية بكل  

  .الطرفين الثقة بين املناخ وبناء  اإلسرائيلية ولتحسين  الفلسطينية ـ 

وأعربوا أيضاً عن  . األردن وإسرائيل ملعاهدة السالم بين  تقديرهم للتنفيذ السريع  وأعرب األطراف عن 
  .ولبنان ةسوري إسرائيل وكل من  حتقيق اتفاق سالم بين  املستقبل القريب  األمل يف أن يشهد  

وهو دور أساسي من  يف الشرق األوسط  السالم  البارز من أجل تقديرهم لدور مصر  وأعرب الزعماء عن 
  .السالم جل جناح عملية أ 

ومن ثم فإنها  الشعوب واألفراد  تخدم مصالح كل  ضرورة تاريخية  الشرق األوسط  إن عملية السالم يف 
  .ضهايالتي حتاول تقو على جميع القوى  ستنتصر 

عزمهم على  املنطقة وأكدوا جمدداً  رهاب والعنف يف واإل سفك الدماء  األربعة كل حوادث  ودان األطراف 
  .كلها ملثل هذه األعمال  لها بقوة ووضع نهاية  التصدي 

أعلى للمعيشة  االقتصادي ومستوى  املنطقة سيعزز األمن والرخاء  واملصاحلة يف  إن إطار السالم 
  .التسليح بمستويات أدنى من  للجميع والثقة املتبادلة  على ضمان األمن  الزعماء جمدداً عزمهم  وأكد . للشعوب 

سيسعى الزعماء إىل  أسلحة الدمار الشامل  الرئيس مبارك لنزع  التقدير ملقترحات  وبعد اإلعراب عن 
  .إطالقها والبيولوجية ومعدات  ـ النووية والكيميائية  أسلحة الدمار الشامل  األوسط خالية من  منطقة يف الشرق  

العاملي تمهيداً  وجذب القطاع اخلاص  املشروعات املشتركة  االقتصادي وتشجيع  تعزيز التعاون ول
إلنشاء  طراف التعاون األ العملية سيواصل  يف إطار هذه  1995  ] أكتوبر[تشرين األول   30ان يف قمة عمّ ملؤتمر 

املنطقة مع  القدرات التعليمية يف  اص إىل تعزيز خ على توجيه اهتمام   أيضاً واتفق الزعماء. للتنمية مصرف إقليمي 
ويتشاورون  األطراف بجدية  الصدد سيبحث  ويف هذا . الكومبيوتر والتكنولوجيا وإدخال  خاص على العلوم  تركيز 

  .الهدف خاص يخصص لهذا  عقد مؤتمر تعليمي  االحتاد األوروبي يف  مع 

لتسهيل  اخلارجية مشاورات  على مستوى وزراء  ألطراف األربعة ل سيجري ممثلون  وسعياً إىل تنفيذ البيان 
  .واشنطن األسبوع املقبل يف  على هذا املستوى  وسيعقد أول اجتماع  . تعاونهم

                                                 
 "رويترز"ردتها وآالة والترجمة غير رسمية أو. 3/2/1995، )بيروت" (النهار."  
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ز ريف إي رابين اخلميس املقبل  الوزراء اإلسرائيلي  عرفات ورئيس  سيجتمع الزعيم  وبعد اجتماع القاهرة 
  . القضايا الثنائية احملادثات يف شأن  ملواصلة 

خرى عند أُ الوزراء رابين مرة  مبارك ورئيس  والرئيس حسني  عرفات وامللك حسين  وسيجتمع الزعيم 
  .األوسط الشامل يف الشرق  تدعيم عملية السالم  املشتركة الرامية إىل  ملتابعة اجلهود  الضرورة 

  



 

 
 

  

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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