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   األوسط بالشرق اخلاصة الرباعية جنةلل بيان
  االستيطان جتميد على إسرائيل حكومة يحثّ 

 24/9/2009 واشنطن،
 

 

يف نيويورك األعضاء الرئيسيون يف اللجنة الرباعية، وهم األمين العام لألمم  2009سبتمبر /أيلول 24اجتمع يوم 
وف، ووزيرة اخلارجية األميركية هيالري رودام املتحدة بان كي مون، ووزير اخلارجية الروسي سيرغي الفر

كلينتون، واملبعوث األميركي اخلاص للسالم يف الشرق األوسط جورج متشل، واملمثل االعلى للسياسة اخلارجية 
فالدنير،  –واألمنية لالحتاد األوروبي خافيير سوالنا، ومفوضة االحتاد األوروبي للعالقات اخلارجية بنيتا فيريرو 

  .وانضم إليهم يف هذا االجتماع ممثل الرباعية توين بلير. خلارجية السويدي كارل بيلتووزير ا
  

 26إن اللجنة الرباعية، إذ تنوه باملبادئ األساسية املنصوص عليها يف بيانها الصادر يف تريستا يف 
ما، ورئيس الوزراء ، ترحب باالجتماعات التي عقدت مؤخرا بين الرئيس األميركي باراك أوبا2009يونيو /حزيران

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني حممود عباس بوصفها خطوة هامة باجتاه استئناف املفاوضات 
، 242الثنائية املباشرة كجزء من التوصل إىل حل شامل للنزاع العربي اإلسرائيلي على أساس قرارات جملس األمن 

كما تؤكد اللجنة الرباعية جمددا على أن احلل الوحيد . ر مدريد، ومبادئ مؤتم1850، و1515، و1397، و338و
، ويحل كافة 1967للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني القابل للتطبيق يكمن يف اتفاق ينهي االحتالل الذي بدأ عام 

ن قضايا الوضع النهائي كما عرفت عنها األطراف مسبقا، ويلبي تطلعات كال الطرفين يف قيام وطنين مستقلين م
خالل دولتين لشعبين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة ومتماسة جغرافيا وقابلة للحياة، تعيشان جنبا إىل جنب 

وأكدت اللجنة الرباعية جمددا أن السالم العربي اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطين بالوسائل السلمية . يف سالم وأمن
  .ا يف صميم مصلحة الطرفين ودول املنطقة واجملتمع الدويليف الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لهذه األسس، هم

  
وتشارك الرباعية الرئيس أوباما شعوره باإلحاح يف مسار السالم وتؤيد تأييدا كامال اخلطوات املقبلة كما شرحها 

نة وتدعو اللج. سبتمبر اجلاري/يف بيانه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم الثاين والعشرين من أيلول
وال سيما التقيد بما دعت إليه  -- الرباعية إسرائيل والفلسطينيين إىل العمل وفق التزاماتهم واتفاقاتهم السابقة 

لتهيئة الظروف الستئناف املفاوضات يف املستقبل  -- خطة خارطة الطريق، وبصرف النظر عن املعاملة باملثل 
شاطات االستيطانية، بما يف ذلك النمو الطبيعي، وعلى وحتث اللجنة حكومة إسرائيل على جتميد كل الن. القريب

االمتناع عن القيام بأعمال استفزازية يف القدس الشرقية، وتدعو السلطة الفلسطينية إىل مواصلة بذل كل جهد 
  .اربة التطرف العنيف ووضع حد ألعمال التحريضممكن لتحسين القانون والنظام وحم

  
وإذ تشير اللجنة الرباعية إىل أن التغيير التحويل على األرض هو جزء ال يتجزأ من السالم، فهي ترحب بخطة 
السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطينية يف غضون أربعة وعشرين شهرا كدليل على التزام السلطة 

بإقامة دولة مستقلة توفر الفرص والعدالة واألمن للشعب الفلسطيني وتكون جارة مسؤولة الفلسطينية اجلاد 

                                                            

  المصدر: http://www.america.gov/st/mideastpeace‐
arabic/2009/September/20090925150558ssissirdilE0.4611933.html  
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  . جلميع الدول يف املنطقة
  

كما تنوه اللجنة بالتحسن الكبير يف النمو االقتصادي بالضفة الغربية، وترحب باالتصال األويل الوزاري بين 
وترحب اللجنة الرباعية باتخاذ مزيد من اخلطوات من  .السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول القضايا االقتصادية

جانب اسرائيل لتشجيع التغيير على أرض الواقع، وتشجعها على مضاعفة تلك اجلهود، وخاصة فيما يتعلق بحرية 
  . حركة الناس والبضائع

  
ام من خالل املساهمة كما تدعو اللجنة الرباعية جميع دول املنطقة واجملتمع الدويل األوسع إىل جماراة هذا االلتز

كما ترحب بالتزام جلنة االتصال بتنسيق . بدعم فوري ومستدام، وملموس، ومنسق جلهود بناء الدولة الفلسطينية
املساعدات اخملصصة للتنمية االقتصادية واملؤسساتية الفلسطينية املقدمة لدعم االختتام الناجح للمفاوضات 

  .نحو احلل القائم على دولتين
  

جنة الرباعية على الضرورة امللحة إليجاد حل دائم ألزمة غزة وتدعو إىل حل يعالج خماوف إسرائيل تؤكد الل
األمنية املشروعة بما يف ذلك وضع حد لتهريب األسلحة إىل غزة وتروج إلعادة توحيد غزة والضفة الغربية حتت 

ونة اإلنسانية والسلع التجارية واألشخاص السلطة الفلسطينية الشرعية، وتدعو إىل فتح املعابر للسماح بتدفق املع
كما تؤكد اللجنة جمددا دعمها القتراح . 1860من وإىل قطاع غزة دون عوائق، بما يتفق مع قرار جملس األمن رقم 

وتكرر دعوتها إىل اإلفراج الفوري عن اجلندي اإلسرائيلي . إعادة اإلعمار املدين بقيادة األمم املتحدة يف قطاع غزة
  .ليطجلعاد ش

  
وإدراكا منها ألهمية مبادرة السالم العربية، حتث اللجنة الرباعية احلكومات اإلقليمية على دعم استئناف 

املفاوضات الثنائية والدخول يف حوار منظم حول القضايا اإلقليمية ذات االهتمام املشترك واتخاذ خطوات نحو 
ويف هذا الصدد، تلتزم . احملرز نحو حتقيق السالم تطبيع العالقات يف خمتلف أنحاء املنطقة يف سياق التقدم

اللجنة الرباعية بمواصلة العمل بنشاط على جميع املسارات وتؤيد، بالتشاور مع األطراف، عقد مؤتمر دويل يف 
 .وتكلف مبعوثي اللرباعية بمواصلة االجتماع بانتظام ووضع توصيات لعمل اللجنة الرباعية. 2009موسكو عام 

 



 

 
 

  

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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