
 البيان المشترك عن اللقاء الفلسطيني الثالث في موسكو

 ) إعالن موسكو (

 
شاااااا ا   13-11وسااااااكو  تاخ اااا  نحن ممثلي القوى والفصااااااالس الفلسااااااطي يي الم تم ي في م

فتح وحماا  وال بةاي الشااااااااااااااا بياي لتح  ر فلساااااااااااااااطين وال بةاي الا  مقرا ياي  ، حركاا  2019عاا  

 القيااااال ال ااااماااي والم اااااخل الو نياااي -فلساااااااااااااااطين لتح  ر فلساااااااااااااااطين وال بةاااي الشااااااااااااااا بياااي لتح  ر 

الفلساطي يي وحب  الشا ا الفلساطيني والصااعقي و بةي النااش الش بي الفلسطيني واد حاا 

يا ، ن بر عن  قا ررناا ال الي ل وخ خوسااااااااااااااالساااااااااااااااطيني و بةاي التح  ر الفلساااااااااااااااطي يايالا  مقرا ي الف

ةامي ساااحي ال وليي ومساااامتةا الاإل حاا ي في اعم الحقوق الو نيي للشاا ا الفلسااطيني في ال

وعاصمتةا  ،قامي ال ولي الفلسطي يي المستقليفي إنةاء اإلنقسا  واعم المصالحي الفلسطي يي وإ

 .الق  

منذ  ،طي يي وانساااااااا اا ال مليي السااااااااياسااااااااييوب   المناقشااااااااي البناءل للتطوخا  في الساااااااااحي الفلساااااااا

  ا فقنا على ما  لي:  2017ا تماعنا األخير في موسكو في كانون الثاني عا  

 على وح ل الشااااااااااااااا ا الفلساااااااااااااااطيني إ اء القااااااااااااااااا ا ال وا  ي وفي  .1
ً
ن تبر اذا اللقاء  أكي ا

 لشرررة   امق متةا إنةاء اإلحتالش وإقامي ال ولي الفلساااطي يي المساااتقلي وعاصااامتةا الق   

، وضااااااااامان حع ال وال على اساااااااااا  قراخا  األمم 1769تلي عا  على كامس األخاضاااااااااي المح

 المتح ل ذا  الصلي وم اائ القانون ال ولي. 

 

 اإلاعاااءا  ال ااا لااي  ااا .2
ً
، ونؤكاا  على ساااااااااااااااتحااالااي التملااا على حااالااي اإلنقسااااااااااااااااا نرفض  مااامااا

  .وح  نا الو نيي الفلسطي يي

 

 الحواخ على قاع لاإلصاراخ على إنةاء اإلنقسااا  واسااتمراخ ال ةوا لتحقيع ذلخ من خالش  .3

الحااااس الاااا  مقرا ي للت ااااارنااااا  في و ةااااا  النخر ، وخفض محاااااود  اسااااااااااااااات اااا ا  اااااذ  

  .الت ارنا  لار  حقوق ش بنا المشروعي من ق س اإلحتالش اإلسراليلي او اّي  ةي كانت

  

 ،ش  كافي السااااااااااااااا س والوساااااااااااااااالس المشاااااااااااااااروعيالتاأكيا  على حع شااااااااااااااا بنا في مقاومي اإلحتال .4

نيي ن فصالله الو ، او اي مالتي  ر  و  ري لوصم نااش ش بنا  والتص ي للمحاود  

،  ماا في ذلاخ محااولاي إااناي اسااااااااااااااات ا ا  حع الا فا  عن النف  ضااااااااااااااا  ال  وان  ااإلخااا 

اإلسااااااراليلي المساااااالح على شاااااا بنا الفلسااااااطيني كما  رى في  لسااااااي ال م يي ال امي ل مم 

 .2112-2-6المتح ل  تاخ اااا  

 



ؤكاا  على التمسااااااااااااااااخ والتنفيااذ الاا قيع واألمين ل ااس اد فاااقااا  والتفاااامااا  التي وق تةااا ن .5

 من ا فاق إعالن القاارل
ً
-12/11وانتةاًء  ا فاق  2005 القوى والفصالس الفلسطي يي   ءا

  .والتأكي  على ال وخ المصري المق خ في خعا ي  نفيذ ذلخ، 22/11/2119

 

ل التي  لوح  ةااا ادااخ س لمااا مسااااااااااااااامى  صااااااااااااااافقااي القرن ؤكاا  الم تم ون على الرفض ال اااماار .6

ا الو نيي الثا تي للشااااااااااااااا ، وكس المحاود  التي تساااااااااااااااتة    صااااااااااااااافيي الحقوق األم  كيي

 ،اي او ال ولي ذا  الح وا المؤقتي،  ما في ذلخ ما مسااامى  الساااال  اإلقتصااااالفلساااطيني

ا تي الو نيي الثو أكي  اساااااااااااااتحالي  حقيع الساااااااااااااال  الشاااااااااااااامس وال الم   ون  لبيي الحقوق 

واكاااااا  الم تم ون على النتااااااالت التي  وافقاااااات عليةااااااا القوى  .للشااااااااااااااا ااااااا الفلساااااااااااااااطيني

ا اعم خوساايا للحقوق المشااروعي للشاا  ، و قي في موسااكو الفلسااطي يي في لقاءا ةا السااا 

الفلساااااطيني وفي مق متةا حع  ق  ر المصااااااير وإقامي ال ولي الفلساااااطي يي المسااااااتقلي على  

 ئين ال وال لال ، وحع وعاصااااااااامتةا الق   الشااااااااارقيي 1769 كامس األخاضاااااااااي المحتلي عا  

 .الفلسطي يين

 

، كمااا  ران ال ااانااا اإل راءا  والحلوش احاااا اايرحااا  ااةخاال الم تمد الاا ولي لموا ةااي ن .9

على ذلاخ خفض الم تمد الا ولي قراخ اإلااخل األم  كياي  ير الشااااااااااااااارعي اإلعترا   االقا   

، كما اك   حس ا مي األونروا 2018عاصااااااامي دساااااااراليس ونقس سااااااافاخ ةا إلى الق   في عا  

التي ان ل ت في نف  ال ا  بسااااااااااما وقم التمو س من ق س الود ا  المتح ل ، والتأكي  

الذي اساااااااااااااسااااااااااااات وكالي المو  1949  ( عا 23)خ ال م يي ال امي ل مم المتح ل على قرا

  .األونروا( على اساسهال وليي )

 

تأكي  على وح ل األخاضاااااااي الفلساااااااطي يي وخفض ه ي م ططا  تساااااااتة   فصاااااااس قطا  ال .2

، وعلى ضااااااااروخل إنةاء الحصاااااااااخ اإلسااااااااراليلي الااااااااافي الفلسااااااااطي يي  ما فيةا الق   بل عن 

  . بلالخالم لقطا  

 

ال ولي   الغ الم تمدإنتمنى من خوساااااايا اإل حاا ي الصاااااا  قي  صاااااافتةا الراعيي لةذا اللقاء،  .7

 مااا في ذلااخ األمم المتحاا ل و ااام ااي الاا وش ال  بيااي ومنخمااي المؤ مر اإلساااااااااااااااالمي وكااافااي 

  .المنخما  اإلقليميي وال وليي   تالت اذا اد تما 

 

و تق   كس المشاااااااااااخكين في ختا  ا تماعةم   ميع الشااااااااااكر والتق رر لروساااااااااايا اإل حاا ي على 

، وحرصااااااااةا على اعم نااااااااااش الشاااااااا ا الفلسااااااااطيني ووح  ه  حت خا ي اسااااااااتاااااااااافتةا لةذا اللقاء 

  .منخمي التح  ر الفلسطي يي الممثس الشرعي والوحي  للش ا الفلسطيني

 



 

 
 عاو الل ني المركز ي         
 عبا  األحم                                  لحركي فتح                 

 
 نالا خلي  المكتا السياسي     
 موسى ا و مر وق                                 لحركي حما                 
 

 نالا األمين ال ا  لل بةي ال  مقرا يي
 صالح ع   األح                          لتح  ر فلسطين                

 
 مكتا السياسيعاو ال           

 ماار الطاار          لل بةي الش بيي لتح  ر فلسطين        
 

 األمين ال ا  لحركي الم ااخل         
 مصطفى البر وثي                        الو نيي الفلسطي يي               

 
 األمين ال ا  لحب  الش ا         

 بسا  الصالحي                       الفلسطيني                     
 

 ال ا  ل بةي النااشاألمين         
 احم  م  دني                            الش بي الفلسطيني              

 
 نالا األمين ال ا  لل بةي الش بيي 
  الش نا ي               القياال ال امي  -لتح  ر فلسطين   
 

 األمين ال ا  لال حاا ال  مقرا ي      
 ماش ايرل ك                           طيني الفلس                    

 
 فرحان ا والةي اء             األمين ال ا  لحب  الصاعقي         

 
 األمين ال ا  ل بةي التح  ر          

 واصس ا و روسم                         الفلسطيني                      
 

 


