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  مدوّنة السلوك التي اقترحها
  وزير اخلارجية الروسي، يفغيني بريماكوف،

   ."ميثاق السالم واألمن يف الشرق األوسط"حتت عنوان 
  

  
نقطة أطلق عليها  12من " مدونة سلوك"الوزير الروسي موقف بالده من قضية الشرق األوسط يف  خلص  

  :تيوتضمنت اآل" ميثاق السالم واألمن يف الشرق األوسط"
بصفتها أحد راعيي عملية السالم يف الشرق األوسط ترى روسيا أن سالماً عادالً وشامالً يف الشرق "  

  :األوسط يمكن أن يحرز تقدماً كبيراً عبر تبني مدونة سلوك لضمان األمن يف املنطقة، تتضمن العناصر اآلتية
لمية على جميع مسارات عملية ـ ال يمكن ضمان أمن ثابت لكل دولة يف املنطقة من دون تسوية س1  

  .السالم يف الشرق األوسط
 .ـ ال يمكن أي دولة يف املنطقة أن تضمن أمنها بوسائلها اخلاصة العسكرية والتقنية فقط2  

ـ ال يمكن بناء أمن أي دولة أو أمة بانتهاك أمن الدول األُخرى بما يف ذلك يف إطار تسوية النزاعات 3  
  .املتعلقة باألراضي

حمصوراً على الصعيد اجلغرايف، مع ) املعنيين بنزاع الشرق األوسط(يمكن أن يكون أمن األطراف  ـ ال4  
لذلك ال بد أن ينضم إىل  أو غير املباشرة لدول أُخرى يف املنطقة يف نزاع الشرق األوسط املباشرة مراعاة املشاركة

  .ودول اخلليج العربية والعراق كل من إيران وتركيا وشمال إفريقيا" األمنية منطقة الشرق األوسط"
ـ  ال يمكن أن يرتكز أمن دول الشرق األوسط على مواجهة بين حتالفات استراتيجية أو جتمعات تعتمد 5  

  .على قوى وبنى من خارج املنطقة
ـ يشكل القانون الدويل أساس األمن واالستقرار إذ إنه من الضروري احترام املعاهدات واالتفاقات 6  

  .يف إطار التسوية السلمية للنزاع يف الشرق األوسط ومواصلة تطبيقها) املوقعة(الثنائية والدولية 
بما يف ذلك الدوافع ـ يجب اتخاذ مبادرة حاسمة ضد كل أشكال اإلرهاب والتطرف أياً تكن دوافعها 7  

  .الدينية، ألن السالم يجب أالّ يكون رهينة اإلرهاب
 ـ على كل دولة يف املنطقة أن تتخلى عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل وتخزينها، وبالتايل يجب إقامة8  

  .منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
موال إىل التنمية بما فيها التعاون ـ على جميع دول املنطقة خفض موازناتها العسكرية وحتويل األ9  

  .االقتصادي اإلقليمي املتعدد الطرف، فالسالم مع اجليران أقل كلفة وأكثر فائدة من جميع األسلحة املتطورة
ـ االحترام املطلق للميراث الثقايف والديني لكل أمة وضمان حرية العقيدة الدينية جلميع الطوائف 10  

  .ن املقدسة يف القدس وتلك املوجودة يف أماكن أُخرى يف املنطقةوحرية الوصول إىل جميع األماك
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  .مدونة السلوك هذه في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، وتال 31/10/1997ـ  24الفترة 
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ـ إيجاد حل عادل لكل املشاكل اإلنسانية يف املنطقة بما يف ذلك تسوية مقبولة من جميع األطراف 11  
  .ملشكلة الالجئين

  ".ـ تطوير التعاون االقتصادي اإلقليمي وإقامة نظام تكامل اقتصادي للشرق األوسط12  
  



 

 
 

  

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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