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  دولية/ وثائق فلسطينية 
  

  الرئيس ياسر عرفات لروسيا بيان مشترك صدر يف إثر زيارة
  .19/2/1997موسكو، 

  
  

 بعد مناقشة الوضع الراهن يف عملية السالم الشرق أوسطية ومسائل تطوير التعاون الروسي ـ الفلسطيني  
  :ليأثناء الزيارة الرسمية للرئيس عرفات لروسيا، وافق الطرفان على ما ي

يهدف التعامل الروسي ـ الفلسطيني السياسي إىل املساعدة على إحراز التسوية الشاملة والعادلة يف  •
الشرق األوسط وذلك عن طريق املراعاة الصارمة للمبادىء التي حددها مؤتمر مدريد والتنفيذ الكامل لالتفاقيات 

ائيلية والتقدم على كافة املسارات بما فيها املساران وااللتزامات املثبتة واملسجلة يف املفاوضات العربية ـ اإلسر
  .السوري واللبناين

مكن  البروتوكول اخلاص باخلليل من إعادة السير الطبيعي لتطبيق االتفاق حول املرحلة االنتقالية،  •
ئيلية املتفق مما يشكل جانباً رئيسياً لهذه العملية وما يليها من مراحل متالحقة يف إعادة انتشار القوات اإلسرا

ـ إسرائيلية  عليها، ويرحب الطرف الروسي بالقرارات املتخذة على أعلى مستوى واخلاصة بتشكيل هيئات فلسطينية
  .مشتركة تعمل على أساس االعتبار املتبادل لاللتزامات واملصالح واالهتمامات

خلق الظروف األفضل إن رفع احلصار االقتصادي املفروض على األراضي الفلسطينية بصورة كاملة ي •
  .لتقوية الثقة املتبادلة ومواجهة خطر اإلرهاب الذي يهدد املصالح اجلذرية للفلسطينيين واإلسرائيليين

إجراء املفاوضات حول الوضع الدائم وفقاً للصيغة التي تبناها مؤتمر مدريد أهمية رئيسية، إن  يكتسب •
املفاوضات إىل تنفيذ حقوقهم إىل التوصل يف إطار هذه  سعي الفلسطينيين الذي يؤيده الراعي الروسي الرامي

الوطنية بما فيها حق تقرير املصير ال يلحق ضرراً بمصالح إسرائيل الشرعية، وإن إقامة الدولة الفلسطينية على 
األساس املتفق عليه من شأنها أن تصبح عامالً يف تعزيز األمن املتبادل وعالقات حسن اجلوار الفلسطينية ـ 

  .اإلسرائيلية
واملستوطنات يف غضون املفاوضات وعلى أساس املبادىء والضمانات التي  لة القدسينبغي حل مسأ •

قامت على أساسها عملية السالم، إن على نتيجة املفاوضات اخلاصة بالقدس أن ال تضيق على حقوق جميع 
أحادية اجلانب  ومن الضروري جتنب األعمال. الطوائف الدينية وأن ال تقيد زيارة املتدينين احلرة لألماكن املقدسة

  .التي جتحف بمفاوضات احلل النهائي وال تنسجم ومهام دفع عملية السالم إىل األمام
ينبغي أن تهدف جهود الراعيين وغيرهما من الدول املهتمة بالتوصل إىل هذه األهداف بدعم اجملتمع  •

شرق األوسط، وينطلق الطرف الدويل برمته، إىل املساعدة على إحالل السالم واالستقرار وحسن اجلوار يف ال
  .الفلسطيني من أن لروسيا دوراً مهماً يف هذه القضية

يعتبر الطرفان القمة الروسية ـ الفلسطينية التي انعقدت يف موسكو مساهمة هامة يف تعميق التعامل  •
  .السياسي وتوطيد عالقات الصداقة التقليدية بين الشعبين الروسي والفلسطيني
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تدرج يف جدول أعمال جلنة العمل الروسية ـ الفلسطينية اخلاصة بالشرق األوسط تم االتفاق بأن  •
  .مسائل التعاون يف اجملال االقتصادي والثقايف وغيرهما من اجملاالت ذات آفاق واسعة للتطور الالحق

  
 



 

 
 

  

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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