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  بين الرئيس  بيان مشترك صادر عن القمة الثالثية
  وامللك حسين والرئيس ياسر عرفات حسني مبارك

  يحذر من استمرار تدهور عملية السالم
  .5/7/1998، القاهرة

  

  
بناء على دعوة كريمة من الرئيس حممد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية اجتمع جاللة امللك   

ملكة األردنية الهاشمية وفخامة الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين ورئيس حسين بن طالل عاهل امل
 5السلطة الوطنية الفلسطينية وفخامة الرئيس حممد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية يف القاهرة يف 

جل صيانة واتفق القادة على أن اجتماعهم يشكل لبنة يف بناء املوقف العربي املوحد من أ 98] تموز[يوليو 
وبحث الزعماء الثالثة تطورات عملية السالم والوضع اخلطير الذي . احلقوق العربية يف إطار سالم شامل وعادل

وصلت إليه بسبب سياسات احلكومة اإلسرائيلية التي أدت إىل توقفها بشكل كامل على املسارات السورية 
ق سالم عادل وشامل يف املنطقة وبإعادتها إىل دائرة الذي يهدد بضياع فرص حتقي واللبنانية والفلسطينية، األمر

ويف هذا اإلطار استعرض القادة تطورات اجلهود التي تبذلها الواليات املتحدة بصفتها . التوتر وعدم االستقرار
الراعي الرئيسي لعملية السالم بهدف إعادة حتريك العملية وأعربوا عن تقديرهم لها ويدعونها لإلعالن عن نتائج 

ك اجلهود املستندة إىل املبادرة التي طرحتها على اجلانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والتي حظيت بموافقة اجلانب تل
  .الفلسطيني ومل تقبل بها احلكومة اإلسرائيلية

كما أعربوا عن تقديرهم العميق ملوقف االحتاد األوروبي الداعم لعملية السالم وامللتزم بالشرعية الدولية   
  .رجعية مدريد ومبدأ إعادة األرض مقابل السالمطبقاً مل

ي ـملشروع تهويد القدس الذي أقرته احلكومة اإلسرائيلية ف ضهم املطلقن ناحية أُخرى يؤكد القادة رفـوم  
بإلغاء هذا املشروع بشكل فوري وبعدم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذه على ويطالبونها  98] حزيران[يونيو  21

األرض كما يطالبون احلكومة اإلسرائيلية بالتوقف عن اإلجراءات أحادية اجلانب خاصة النشاطات االستيطانية 
جراءات من ومصادرة األراضي وهدم املنازل وذلك التزاماً باالتفاقات املوقعة التي حتظر قيام أي جانب باتخاذ إ

  .شأنها تقويض قضايا مفاوضات الوضع الدائم
ويؤكد الزعماء الثالثة أن السبيل الوحيد إلنقاذ عملية السالم وإعادتها ملسارها السليم يتمثل يف االلتزام   

ومبدأ إعادة األرض مقابل  338و 242الكامل والدقيق بمرجعية مؤتمر مدريد وبوجه خاص قراري جملس األمن 
نشيط كافة املسارات بما يضمن االنسحاب من األراضي اللبنانية والسورية والفلسطينية احملتلة السالم وت

وممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه املشروعة وعلى رأسها حق تقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
تنفيذ  اقات املوقعة بما يف ذلكلالتف التأكيد على ضرورة التنفيذ الدقيقوعاصمتها القدس الشريف ويعيدون 

سع الثالث وفقاً لاللتزامات املتفق عليها وتنفيذ جميع استحقاقات اتفاق املرحلة مراحل إعادة االنتشار األو
  .االنتقالية

                                                 
 "6/7/1998، )القاهرة" (األهرام.  
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ويدعو القادة راعيي عملية السالم الواليات املتحدة وروسيا االحتادية ودول االحتاد األوروبي وباقي   
املؤيدة لعملية السالم يف إسرائيل إىل االستمرار يف بذل كافة اجلهود إلنقاذ العملية السلمية دول العامل والقوى 

وإعادة مصداقيتها ويف هذا اإلطار أعرب جاللة امللك حسين وفخامة الرئيس عرفات عن تأييدهما للمبادرة 
ا يؤكد القادة استمرار بذل اجلهود من املصرية ـ الفرنسية الداعية إىل عقد مؤتمر دويل للعمل على إنقاذ السالم، كم

  .أجل اإلعداد لعقد قمة عربية ملواجهة التحديات التي تواجه جهود حتقيق سالم عادل وشامل يف الشرق األوسط
  



 

 
 

  

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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