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  البيان اخلتامي للقمة الثالثية
  ردنية ـ الفلسطينية يف العقبةاملصرية ـ األ

   *.5/6/1996 ،العقبة
  

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

اين عشر ـادثات القمة الثالثية املصرية ـ األردنية ـ الفلسطينية التي عقدت يف القاهرة يف الثـاستكماالً حمل  
امللك حسين وسيادة الرئيس حممد حسني مبارك وسيادة الرئيس ياسر أيار املاضي اجتمع جاللة  /من مايو

  .1996حزيران / يف مدينة العقبة يف اخلامس من يونيوعرفات 
وأكدوا تعزيز اجلهود الرامية إىل مواصلة عملية السالم وضمان التزام تنفيذ جميع االتفاقات التي وقعت   

مفاوضاته على الوضع النهائي  اعدته بصورة خاصة يفيف إطارها وضرورة مساندة اجلانب الفلسطيني ومس
ومضاعفة اجلهود املبذولة الستئناف املفاوضات على املسارين السوري واللبناين وصوالً إىل سالم حقيقي شامل 

اللذين  338و 242قائم على احترام احلقوق والواجبات املتبادلة وتطبيق مبدأ األرض مقابل السالم والقرارين 
  .مؤتمر مدريد والتزمهما جميع األطراف لالنسحاب من كل األراضي العربية احملتلة نص عليهما

وعرض الزعماء الثالثة السبل الكفيلة بدعم األشقاء الفلسطينيين يف مفاوضات الوضع النهائي لتمكينهم   
اتفاق يضمن حقوقهم الوطنية املشروعة على ترابهم الوطني ويؤكد احلقوق الفلسطينية والعربية من الوصول إىل 

    . واإلسالمية واملسيحية القانونية والتاريخية والروحية بالنسبة إىل القدس العربية
ية موضوعي يدعو احلكومة اإلسرائيلوتناول الزعماء الثالثة نتائج االنتخابات اإلسرائيلية بتقييم   

اجلديدة إىل االستمرار يف عملية السالم على األسس واملبادىء التي قام عليها مؤتمر مدريد مؤكدين اقتناعهم بأن 
  .السالم خيار استراتيجي ال عودة عنه لكل األطراف يف املنطقة

نهم وقد أكد الزعماء الثالثة أن املصلحة العربية تقتضي مواصلة لقاءاتهم ودعم التعاون والتنسيق بي  
  .لدعم عملية السالم وبذل اجلهود الرامية إىل توسيع اللقاءات العربية وصوالً إىل تضامن عربي حقيقي

  

                                                 
 . 6/6/1996، )بيروت" (النهار" *



 

 
 

  

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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