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  يف حفل يلروسكلمة وزير اخلارجية ا
  توقيع اتفاق تنفيذ احلكم الذاتي

  .4/5/1994، القاهرة

  
  

  ..أود أن أبدأ بتهنئة رئيس جمهورية مصر بعيد ميالده  
بين دورك البارز سيادة الرئيس والرائد الذي يأن الوجود يف هذا اجلمع للتوقيع على االتفاقية  أعتقد  

ي مصر أمر مميز، فمصر ـا فـي عملية السالم ـ وأعتقد أن هذا التوقيع الذي يتم هنـبالدكم ف تضفيه بقيادتك وتقوم به
ي املنطقة ـ وأتمنى مع حلول عيد ميالدك القادم أن نلتقي يف القاعة نفسها مع وجود ـالح فـمهدت الطريق للتص

وعندئذ سوف نكون ... لكل األراضي معاًاجلمع نفسه وتشهد توقيع ليس غزة ـ أريحا أوالً وفقط ولكن اتفاقية كاملة 
واالحترام املتبادل وإنني  ـ األول للحكم الذاتي الفلسطيني والثاين للتعايش السلمي قد أسسنا ثالثة أهرامات جديدة

ا الهرم الثالث فهو السالم الشامل يف أمّ. أتطلع أن يكون هناك يف املستقبل تعاون بين إسرائيل والفلسطينيين
سط والذي نؤمن جميعاً أنه من املمكن حتقيقه يف املستقبل القريب بالتقدم يف احلوارات واملفاوضات الشرق األو

األُخرى وأعتقد أن الرئيس عرفات ورئيس وزراء إسرائيل يعرفان كم تريد روسيا السالم يف هذه املنطقة، التي تعد 
 8الواقع شرقاً أدنى وهي أقرب إىل روسيا، فالرحلة تستغرق أربع ساعات طيران، خاصة وأن الرحلة تستغرق  يف

  .ساعات من موسكو إىل آخر حدود روسيا
ولهذا فإن روسيا يسعدها أن تكون طرفاً يف  ـنحن حريصون على حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة   

كراعيين للسالم، وأتمنى أن يكون هذا بداية لتحقيق أساسي لالتفاق وسوف  هذه العملية مع الواليات املتحدة
  .تكون هناك على الطريق ولكن يجب التغلب عليها بالنوايا الطيبة واإلصرار

وإنني أهنئكم على هذا اجلهد الكبير الذي قمتم به اليوم وأؤكد لكم مرة أُخرى أن روسيا والواليات املتحدة   
  .وف يكون بجانب إسرائيل والفلسطينيين والعرب يف جهود السالمومصر والعامل كله س

  

                                                 
 أندريه آوزيريف. 
 "5/5/1994، )بيروت" (السفير. 



 

 
 

  

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
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