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واشنطن يؤكد أن لالله  بيان صحايف أردين عن نتائج زيارة امللك عبد

الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو إقامة 

  يسرائيلاإلـ السبيل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني 

  

  ]مقتطفات[ .2018/  6/  29 ،انعمّ

  

لقاء قمة  [....] الله الثاين امللك عبدشهدت زيارة العمل التي قام بها جاللة 

مب، واجتماعات مكثفة مع أركان اإلدارة اكي دونالد تريرجلاللته مع الرئيس األم

 .يه الشيوخ والنوابكية، وعدد من جلان الكونغرس بشقّيراألم
مب يف البيت األبيض التحديات اوتناول لقاء القمة بين جاللته والرئيس تر

التي يواجهها األردن، الناجمة عن األزمات يف املنطقة، والبرامج االقتصادية واملالية 

 .االقتصادية التي تقوم بها اململكة لتجاوز هذه التحديات
[.......] 

جممل التطورات اإلقليمية، ويف مقدمتها القضية الفلسطينية واألزمة السورية، 

املنطقة، كانت واملساعي املرتبطة بتحقيق السالم وتعزيز األمن واالستقرار يف 

 .حاضرة على جدول أعمال املباحثات

                                             
 يف الرابط اإللكتروين التايل"بترا"وكالة  :املصدر ،:  

http://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=23460&lang=en&name=local_news 
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فعلى صعيد عملية السالم، أكد جاللة امللك أن حل الدولتين الذي يضمن إقامة 

الدولة الفلسطينية املستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل 

ساسية لتحقيق ي، وهو يشكل ركيزة أسرائيلاإل - الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني

 .تهااألمن واالستقرار يف املنطقة برمّ
ويف الوقت الذي شدد فيه جاللة امللك على ضرورة تكثيف اجلهود إلعادة 

حتريك عملية السالم، عبر إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين 

كي يرالدور األم إىللتحقيق السالم العادل والدائم، لفت جاللته  يين، وصوالًسرائيلواإل

 .املهم بهذا اخلصوص
وفيما يتصل باألزمة السورية، أكد جاللته أهمية تكثيف اجلهود الدولية إليجاد 

حل سياسي لألزمة، يضمن األمن واالستقرار لشعبها ويحفظ وحدة أراضيها، مثلما تم 

 التأكيد على ضرورة احلفاظ على االستقرار والتهدئة يف منطقة خفض التصعيد جنوب

، واحترام االتفاق الذي تم التوصل إليه بهذا اخلصوص العام املاضي بين ةغرب سوري

 .األردن والواليات املتحدة وروسيا
ا اجلهود اإلقليمية والدولية يف احلرب على اإلرهاب، ضمن استراتيجية أمّ

شمولية، فكانت إحدى احملاور التي تم استعراضها يف مباحثات جاللة امللك والرئيس 

 .مباتر
...].[... 

  


