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  األردنية بين –لقمة السورية ل يتاماخلبيان ال
  وامللك عبد الله الثاين األسدالرئيس بشار 

  18/11/2007دمشق، 
  
  

القمة السورية االردنية   2007  تشرين الثانى   18   التأمت فى العاصمة السورية دمشق اليوم االحد املوافق
عبد الله الثانى ابن    بية السورية واخيه جاللة امللكرئيس اجلمهورية العر  بشار االسد  برئاسة السيد الرئيس

ملك اململكة االردنية الهاشمية والتى تأتى فى اطار حرص الزعيمين على تمتين وتوطيد اواصر التعاون    احلسين
املشترك بين البلدين الشقيقين فى اجملاالت كافة والتوصل اىل حلول عملية وجذرية للعديد من القضايا الثنائية 

لهامة اضافة اىل دور البلدين فى تعميق التعاون العربى املشترك وتغليب املصالح العربية العليا وحمايتها فى ا
  .مواجهة التحديات االقليمية التى تشهدها املنطقة

وقد تم خالل القمة التباحث فى القضايا الثنائية بالنسبة للبلدين واالتفاق على حلول جادة وفاعلة لها خاصة 
  .تعلقة بالتعاون االقتصادى واملياه واحلدود واملعتقلين والقضايا االمنيةتلك امل

واكد الزعيمان اهمية تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين وتسهيل عملية التبادل التجارى والتأكيد على  
  . مستويات متقدمة اهمية زيادة التجارة البينية اىل

ع العديد من االتفاقيات ومنها اتفاقية تزويد االردن باحتياجاته من القمح وضمن هذا االطار تم االتفاق على توقي
  .من سوريةخالل اجتماع اللجنة االردنية السورية املشتركة العليا القادم

كما تم االتفاق على االسراع فى تنفيذ االتفاقيات املوقعة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بحصص كل من البلدين 
  .اليرموك واتخاذ االجراءات الفورية لتنفيذهافى مياه حوض نهر 

وفيما يتصل بموضوع ترسيم احلدود بين االردن وسورية فقد اتفق الزعيمان على تفعيل اللجان املشتركة للبدء 
  .فورا بالعمل على االسراع فى ترسيم احلدود على ان يتم استكمال عملية الترسيم ضمن برنامج زمنى حمدد

ترسيخ اركان االمن واالستقرار فى البلدين فقد تم االتفاق على بدء اللجان االمنية املشتركة وفى اطار احلرص على 
العمل ملعاجلة جميع القضايا االمنية العالقة وخاصة ما يتصل منها بتسهيل اجراءات عبور املواطنين بين البلدين 

  .وامن احلدود ومكافحة التهريب

البلدين الشقيقين بأن تعقد اللجنة االردنية السورية املشتركة العليا  وقد اصدر الزعيمان توجيهاتهما حلكومتى
اجتماعها فى العاصمة االردنية عمان قبل نهاية العام احلاىل من اجل توقيع االتفاقيات اخلاصة بالقضايا 

  .الثنائية التى تم بحثها وترجمتها اىل اجراءات وبرامج عمل مرتبطة بجداول زمنية حمددة

ن حرص الزعيمين على تغليب املصالح العربية فى التعامل مع التحديات الراهنة فقد اكدا التزامهما وانطالقا م
بالعمل والتنسيق مع قادة الدول العربية لبناء موقف عربى موحد جتاه القضايا العربية واالقليمية بعيدا عن اى 

وال ومصالح الدولتين فى مواجهة تدخالت خارجية وضمن اسس تؤكد على حماية املصلحة العربية العليا ا
  .التحديات السياسية واالمنية والتطرف واالرهاب

                                                            
  المصدر :http://www.sana.org/ara/2/2007/11/18/149218.htm  
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واعرب الزعيمان عن حرصهما على تكثيف اوجه التعاون والتنسيق مع الزعماء العرب الجناح مؤتمر القمة العربية 
  .املقرر عقده فى العاصمة السورية دمشق فى العام املقبل

وقد شدد الزعيمان على اهمية ايجاد حل عادل وشامل للصراع العربى االسرائيلى يقوم على اساس مبادرة السالم 
العربية وقرارات الشرعية الدولية التى تضمن استعادة كافة االراضى العربية احملتلة الفلسطينية والسورية 

  .واللبنانية

ومساندة اجلهود الفلسطينية الرامية القامة الدولة الفلسطينية  واكد الزعيمان على دعم اجلهود العربية والدولية
  .املستقلة على االرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وذلك ضمن اطار العملية السلمية وحل الدولتين

ء كما اكد الزعيمان على دعمهما الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية فى جهودها القامة الدولة الفلسطينية وبنا
مؤسساتها داعين الشعب الفلسطينى الشقيق بكل مكوناته اىل نبذ اخلالفات وتوحيد الصف حماية ملستقبل القضية 

  .الفلسطينية ومصاحله الوطنية

كما بحث الزعيمان الوضع فى لبنان مشددين على احترام البلدين الكامل لسيادة لبنان وادانة كافة االغتياالت 
  .نانى ورفض اى تدخالت خارجية فى شؤون لبنان الداخليةالتى تمارس بحق الشعب اللب

واكد الزعيمان ضرورة التوصل اىل حل توافقى لبنانى لتجاوز االستحقاق الرئاسى فى اطاره الدستورى وبما يكفل 
  .استقرار لبنان الشقيق ويحفظ مصاحله الوطنية

ية لضمان استقرار وامن لبنان واحلرص على واكد الزعيمان على اهمية الدور االيجابى الذى يمكن ان تلعبه سور
  .بناء عالقات طبيعية بين سورية ولبنان تقوم على االحترام املتبادل وبما يحقق مصالح الدولتين واستقرارهما

وفيما يتعلق بالشأن العراقى اعرب سيادة الرئيس بشار االسد وجاللة امللك عبد الله الثانى عن اهمية الدور العربى 
دة وسيادة واستقرار العراق الشقيق وعن ان تكون احللول اخلاصة بالعراق نابعة بالدرجة االوىل من فى دعم وح

داخل العراق وبما يحقق تطلعات وامال الشعب العراقى بمعزل عن التأثيرات اخلارجية التى ال تخدم املصالح 
  .العراقية

احلة الوطنية العراقية الشاملة واملساهمة فى كما اتفق الزعيمان على تكثيف مساعى الدولتين لدعم جهود املص
  .اجناح العملية السياسية ونبذ كل اشكال الطائفية والعنف واالرهاب

وقد شدد اجلانبان على حرصهما الكامل على تفعيل التنسيق والتشاور بين الدول العربية من اجل بلورة مواقف 
اهنة مؤكدين ان مواجهة هذه التحديات تتطلب جهدا كبيرا عربية موحدة ملواجهة التحديات االقليمية والدولية الر

من القيادات العربية لتوحيد مواقفها ونبذ خالفاتها واالتفاق على املسار املستقبلى لالمة العربية لكى نضمن ان 
  .مصير العرب يقرره العرب

ستويات من اجل التأكد من واتفق اجلانبان على استمرار عملية التواصل والتنسيق بين البلدين وعلى خمتلف امل
اجناز كافة القضايا الثنائية التى تم االتفاق عليها والتشاور والتنسيق الدائم بخصوص القضايا العربية 

 .واالقليمية وضمن اطار حرص الزعيمين على وحدة الصف والقرار العربى

  



 

 
 

  

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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