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  عن قمة الدول  البيان السياسي الصادر
  الصناعية الكبرى السبع وروسيا

  ]مقتطفات[ .29/6/1996، )رنساف(ليون 
  
  

السلمية يف الشرق األوسط  إننا نبدي ارتياحنا إىل النتائج الهائلة التي تم التوصل إليها يف إطار العملية  
بين إسرائيل والفلسطينيين، اتفاق السالم بين األردن  يف السنوات األخيرة وذلك على صعيد االتفاقات التاريخية

  .العرب وإسرائيل، مفاوضات جدية بين إسرائيل وسورية، روابط أكثر وثوقاً بين إسرائيل وجيرانها
وإننا نحيي أيضاً تطور التعاون االقتصادي يف املنطقة ونعول على أن تضع جامعة الدول العربية   

  .ا إلسرائيلبسرعة حداً نهائياً ملقاطعته
إننا متمسكون تمسكاً حازماً بالتطبيق الكامل لكل االتفاقات املعقودة وإننا نواصل تقديم دعمنا الكامل   

  .للذين يجازفون إلقامة السالم وتوطيده
يف شأن قطاع غزة  1995] سبتمبر[أيلول  28إن توقيع االتفاق املرحلي اإلسرائيلي ـ الفلسطيني يف   

شكل تقدماً حيوياً ودفعاً أساسياً للعملية السلمية يف  1993نص عليه إعالن املبادىء لعام  والضفة الغربية كما
يف شأن الوضع النهائي،  1996] مايو[أيار  5وإننا نبدي ارتياحنا إىل مباشرة املفاوضات يف . الشرق األوسط

  .معاودتها بكثير من االهتمام وإننا ننتظر
الزدهار االقتصادي من أجل دعم السالم، وإىل ضرورة تدعيم التعاون إننا نشير إىل أهمية التنمية وا  

  .إننا نؤيد التدابير املتخذة من أجل تسهيل النشاط االقتصادي يف الضفة الغربية وغزة. االقتصادي اإلقليمي
ونبدي ارتياحنا . إننا نقر بأن املفاوضات املتعددة الطرف تشكل مساهمة مهمة يف العملية السلمية  

  .اً إىل إقامة املؤسسات وآليات العمل االقتصادي املنبثقة من عمل اجملموعات املتعددة الطرفأيض
ونأخذ علماً بتدعيم السالم وتوثيق الروابط بين الشعبين اإلسرائيلي واألردين إضافة إىل أهمية املساعدة   

  .على اقتسام حمصالت السالم
ت لقادة العامل كله مناسبة إلعادة تأكيد إدانتهم وفر 1996] مارس[آذار  13إن قمة شرم الشيخ يف   

لإلرهاب وإرادتهم التوصل إىل سالم شامل ودعم االستقرار اإلقليمي وحماربة اإلرهاب أياً كانت مبرراته وأياً كان 
مقتنعون بأن القضاء ونحن ". صانعي السالم"وإننا نطلب من اجملتمع الدويل أن يتابع السير بمنطق . املسؤول عنه

على التهديدات اإلرهابية يمر أيضاً عبر إزالة العزل والفقر وخصوصاً يف األراضي الفلسطينية، إضافة إىل عودة 
  .الثقة تدريجاً وجناح مفاوضات السالم

. وإننا نسجل أن األمن كان أحد أبرز العناوين التي سيطرت على احلملة االنتخابية األخيرة يف إسرائيل   
  .إننا على اقتناع بأن سالماً شامالً وعادالً ودائماً يمكنه وحده ضمان أمن جميع شعوب املنطقةو

هي جزء ال يتجزأ  1995] ديسمبر[إن معاودة املفاوضات بين سورية وإسرائيل يف نهاية كانون األول   
وإننا ندعو . هذه املفاوضاتوإننا نعمل على إيجاد جو يسهل معاودة  .من ديناميكية السالم ينبغي احلفاظ عليها

  .جميع األطراف إىل معاودة املفاوضات الثنائية يف أقرب فرصة ممكنة
  .وإننا ندعو أيضاً سورية ولبنان إىل االنضمام إىل املفاوضات املتعددة الطرف اجلارية حالياً  
اد الهدوء ـأع الذي 1996] أبريل[نيسان  26كما نطلب بإحلاح من جميع األطراف االنضمام إىل تفاهم   

وندعو اجملموعة االستشارية، التي يجب أن تساعد يف تلبية حاجات إعادة . على احلدود اإلسرائيلية ـ اللبنانية
  .إعمار لبنان، إىل التعجيل يف أعمالها

                                                 
 "خالل ) فرنسا(وقد ُعقدت القمة في ليون . لصحيفة أنها أوردت أبرز النقاط من البيانوذآرت ا. 1/7/1996، )بيروت" (النهار
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ويف الوقت الذي بات ضرورياً إعادة إحياء املسيرة السلمية وإعطاؤها دفعاً جديداً، نطالب بإحلاح جميع   
ف بتنفيذ التزاماتهم وخصوصاً االتفاقات املوقعة ومتابعة جهودهم من أجل التوصل إىل حل شامل قائم األطرا

على أساس مسيرة مدريد وعلى مبدأ األرض يف مقابل السالم وعلى املبادىء األُخرى الواردة يف قرارات جملس 
  .األمن ذات الصلة

  [.......]  
  
  



 

 
 

  

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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