
  

 المحتلة الفلسطينية األراضي في الموقف تطورات بشأن العربية السالم لمبادرة الوزارية للجنة بيان

  ٨/١٠/٢٠١٠ سرت،
  
  
  

اسة معالي الشيخ حمد في مدينة سرت برئ ٨/١٠/٢٠١٠عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية اجتماعًا بتاريخ 
بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، حيث استمعت إلى عرض من فخامة الرئيس 

محمود عباس، وتدارست مستجدات التطورات في األراضي الفلسطينية المحتلة ووضع المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في 
  :وخلصت اللجنة إلى ما يليرائيلي، ضوء استمرار االستيطان اإلس

تحميل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس األمريكي في واشنطن في      -١
، نتيجة الستمرارها في سياستها االستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، ٢/٩/٢٠١٠

ناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل لالستيطان في األراضي والتأآيد على أن استئ
الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وهو الموقف الذي عبرت عنه اللجنة في مواقفها وبياناتها السابقة، 

ت االستيطانية بما يسمح باستئناف ودعم موقف الرئيس الفلسطيني الداعي إلى الوقف الكامل لكافة النشاطا
  المفاوضات المباشرة،

بشأن  ٢٣/٩/٢٠١٠تثمين المواقف التي أعلنها الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في              -٢
جاء في هذا الخطاب من الحقوق الفلسطينية، والتأآيد على استعدادها الكامل للتعاون مع اإلدارة األمريكية لترجمة ما 

الفلسطينية المستقلة ودعوة الواليات المتحدة إلى االعتراف مواقف إلى واقع ملموس بما في ذلك االعتراف بالدولة 
بعاصمتها القدس الشرقية، والطلب من الجانب األمريكي  ١٩٦٧حزيران /يونيو ٤بدولة فلسطين على حدود 

االستمرار في جهوده لتهيئة الظروف المناسبة إلعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح وعلى رأسها وقف 
  .االستيطان

التأآيد مجددًا على أن السالم العادل والشامل مع إسرائيل ال يتحقق إال باالنسحاب اإلسرائيلي الكامل من              -٣
بما في ذلك الجوالن العربي السوري المحتل  ١٩٦٧حزيران /من يونيو ٤األراضي العربية المحتلة إلى خط 

دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة  واألراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة
السالم العربية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وأن يتم التوصل إلى اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد ال 

  .، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن٢٠١٠أيلول /يتجاوز عامًا واحدًا اعتبارًا من شهر سبتمبر

مطالبة المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الالزمة بما يؤدي إلى إنهاء الحصار اإلسرائيلي الظالم الالإنساني على              -٤
  .قطاع غزة بشكل فوري

ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، والتي تشكل الضمان الحقيقي للحفاظ على              -٥
  .الشعب الفلسطينيمصالح 

دعوة اللجنة إلى عقد اجتماع خالل شهر من تاريخه للنظر في البدائل التي طرحها فخامة الرئيس محمود عباس              -٦
  .وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن
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