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  زيارة ختام يف صدر الذي الصحايف البيان
  لدمشق العزيز عبد بن الله عبد امللك 

 8/10/2009 جدة،
 
 

امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس بشار األسد اجتماعات مكثفة أثناء زيارته الرسمية 
لعالقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين حفظه الله للجمهورية العربية السورية الشقيقة تم فيها استعراض شامل ل

  .البلدين وسبل ترسيخها وتطويرها وكذلك للقضايا ذات االهتمام املشترك على الصعيدين اإلقليمي والدويل
ويف هذا الصدد تم التأكيد على تعزيز العالقات السياسية والثقافية واإلعالمية بين البلدين، كما تم االتفاق 

السورية املشتركة يف أقرب فرصة ممكنة، وكذلك على تفعيل التعاون  –لجنة السعودية على ضرورة انعقاد ال
بينهما يف كافة اجملاالت االقتصادية والتجارية واجلمركية واالستثمارية بالشكل الذي يسهم يف تعزيز وتوثيق 

خلصوص تم االتفاق على عقد التعاون الثنائي بين البلدين وحتقيقاً آلمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويف هذا ا
  .السورية لالستثمار الصناعي والزراعي –منتدى لرجال األعمال يف البلدين وزيادة رأسمال الشركة السعودية 

ة، خاصة األوضاع املأساوية التي كما تم يف املباحثات استعراض املستجدات حول القضية الفلسطيني
يتعرض لها اإلخوة الفلسطينيون يف األراضي الفلسطينية احملتلة وضرورة تضافر اجلهود اإلسالمية والعربية 

لوقف االعتداءات املستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفع احلصار الذي تفرضه السلطات 
  .قصى والتصدي لإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتهويد القدس الشريفاإلسرائيلية الغاصبة عن املسجد األ

وبالنسبة للشأن اللبناين فقد تم تأكيد أهمية التوصل إىل كل ما من شأنه وحدة لبنان واستقراره من خالل 
  .تعزيز التوافق بين األشقاء يف لبنان واإلسراع يف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

أن العراقي فقد كان هناك اتفاق كامل على أهمية أمن واستقرار ووحدة وعروبة العراق أمّا فيما يتعلق بالش
  .وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وصوالً إىل بناء عراق مستقل ومزدهر وآمن

كما تطرق البحث إىل األوضاع يف اجلمهورية اليمنية الشقيقة حيث تم التأكيد على ضرورة دعم حكومة اليمن 
أييد جهودها لبسط األمن واالستقرار يف جميع أنحاء اليمن والقضاء على الفتن والقالقل التي تهدد الشقيقة وت

  .وحدته وسالمته
 

 

                                                            

  8/10/2009 في" السعودية األنباء وآالة" نشرة عن نقًال ،9/10/2009 ،)لندن" (األوسط الشرق" جريدة: المصدر.  
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