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   الرئيس حسني مباركالتي ضمّت  قمة الثالثيةالبيان اخلتامي لل

  والرئيس ياسر عرفاتوامللك حسين 
  ]مقتطفات[ .7/9/1997، القاهرة

  
  

  [.......]  
من األطراف  ويرى الرؤساء اجملتمعون أن إنقاذ عملية السالم من اخملاطر التي تتعرض لها يتطلب  

  :ة حمددة يف مقدمهااملعنيين مباشرة اتخاذ خطوات ملموس
العمل من دون توقف على حتقيق السالم الشامل والعادل على خمتلف  تأكيد التزام جميع األطراف :أوالً   

املسارات يف أقرب وقت ممكن طبقاً للمرجعية املتفق عليها وجتنب وضع أي شروط جديدة أو اتخاذ مواقف مناوئة 
  .للسالم ومتعارضة مع منهجه

ويف . اللجوء إىل القوة والعنف ألن هذا األسلوب يشكل تناقضاً أساسياً مع روح السالمالكف عن  :ثانياً   
هذا السياق دان القادة اجملتمعون أعمال اإلرهاب والعنف التي تستهدف أرواح املدنيين األبرياء بغض النظر عن 

ي واإلسرائيلي لتعطيل عملية دوافعها وأياً كان مصدرها، ورأوا فيها حماولة من فئة قليلة يف اجلانبين العرب
  .السالم وحلرمان شعوب املنطقة حقها الطبيعي يف العيش يف عامل ينبذ العنف وينعم بالسالم وبالطمأنينة

التنفيذ الدقيق وبحسن نية جلميع االتفاقات التي وقعت بين األطراف منذ بدء عملية السالم ووفاء : ثالثاً   
لتهديد بخرقها، ملا يف هذا من إخالل باستقرار املعامالت الدولية وتشكيك كل طرف بالتزاماته وتعهداته وجتنب ا

يف صدقية االتفاقات التي تم إقرارها واملصادقة عليها، وهو ما يؤدي إىل اهتزاز ثقة شعوب املنطقة باالتفاقات 
ل ـاإلسرائيلية بتنفيذ مراحاء احلكومة ـويف هذا اجملال أكد القادة الثالثة ضرورة وف. التي يتم توقيعها يف املستقبل

  .1997سبتمبر / أيلول 7وم املوافق ـانية اليـي استحقت مرحلتها الثـار األربع والتـادة االنتشـإع
ة تتناقض مع التزاماتها يتأكيد التزام األطراف عدم اللجوء إىل إجراءات أو تصرفات أحاد :رابعاً   

داتها أو تتعارض مع روح السالم، أو تؤدي إىل التأثير سلباً على قضايا تم االتفاق على تسويتها بالتفاوض، وتعه
وينطبق هذا بصفة خاصة على استمرار النشاط االستيطاين ومصادرة األراضي الفلسطينية وفرض العقوبات 

ي ملدينة القدس خارج إطار مفاوضات اجلماعية على الشعب الفلسطيني وحماولة تقرير الوضع القانوين والفعل
  .الوضع النهائي

بكل بنوده  1995سبتمبر / أيلول 28وحث القادة الثالثة على تنفيذ االتفاق املرحلي املوقع يف   
واستئناف املفاوضات حول الوضع النهائي يف أسرع وقت ممكن، كذلك يتعين على إسرائيل االمتناع عن القيام 

عات يمكن أن يترتب عليها تغيير وضع أي جزء من األراضي السورية الواقعة وراء أو تنفيذ مشرو بأي أعمال
  .1967يونيو / حزيران 4اخلطوط التي كانت قائمة حتى 

                                                 
 "8/9/1997، )بيروت" (النهار. 
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التزام األطراف اتخاذ املواقف والسياسات الكفيلة بالتمهيد الستئناف مفاوضات جادة ومكثفة : خامساً   
للبناين، وتهيئة املناخ الذي يؤدي إىل إجناح هذه املفاوضات وتوصل على املسار الفلسطيني واملسارين السوري وا

  .أطرافها إىل اتفاق حول القضايا املطروحة فيها
ويف ختام مباحثاتهم اتفق القادة على البقاء على اتصال مستمر يف ما بينهم ومع األطراف املعنيين   

  .شعوب املنطقة كافةللخروج بعملية السالم من األزمة التي تمر بها بما فيه خير 
  



 

 
 

  

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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