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  بيان للجنة الرباعية يتناول إيجابية طرح إسرائيل 
  االنسحاب من قطاع غزة

  ]مقتطفات[ .4/5/2004نيويورك، 
  
  

  [.......]  
ديمقراطية متالحمة  يةفلسطين ةبدولتين، إسرائيل ودولتأكيد التزامها برؤياها اخلاصة  إن الرباعية تعيد  

إىل جنب بسالم وأمن، وتدعو الطرفين إىل اتخاذ خطوات للوفاء  جغرافياً وذات سيادة وقابلة للحياة، تعيشان جنباً
وبيانات الرباعية  1515بتعهداتهما ضمن خريطة الطريق كما نص على ذلك قرار جملس األمن الدويل رقم 

. السابقة، وإىل الوفاء بااللتزامات التي قطعاها يف قمتي العقبة يف خليج العقبة وشرم الشيخ على البحر األحمر
ضمن ذلك السياق، حتث الرباعية حكومة إسرائيل على تطبيق تأكيدها األخير باستعدادها لتنفيذ تعهدات معينة و

، والتقدم نحو 2001مارس / ضمن خريطة الطريق، بما فيها تفكيك نقاط استيطان متقدمة تم إنشاؤها منذ آذار
 االلتزامات والوفاء تماماً بواجباتها هذهجتميد النشاط االستيطاين، وحتث احلكومة اإلسرائيلية على تطبيق 

  .عليها يف خريطة الطريق املنصوص
رين من وقد استعرض أعضاء الرباعية التطورات منذ اجتماعهم األخير يف نيويورك يف السادس والعش  

إن الرباعية تشجب الهجمات . ينظرون بقلق عميق إىل الوضع يف الشرق األوسط، وهم 2003سبتمبر / أيلول
رهابية املستمرة على إسرائيل، وتدعو السلطة الفلسطينية إىل اتخاذ إجراءات فورية ضد اجلماعات اإلرهابية اإل

ويقر أعضاء الرباعية بحق إسرائيل املشروع يف الدفاع عن . واألفراد الذين يخططون وينفذون مثل هذه الهجمات
نون اإلنساين الدويل، وتدعو الرباعية حكومة ضمن حدود القا ،نفسها يف وجه الهجمات اإلرهابية ضد مواطنيها

  . [....]إسرائيل إىل بذل أقصى اجلهود لتفادي وقوع إصابات بين املدنيين
  [.......]  
ببنائه حالياً سيكون حاجزاً أمنيًا  وتالحظ الرباعية تعهد حكومة إسرائيل بأن احلاجز الذي تقوم إسرائيل  

وتواصل الرباعية مالحظتها بقلق كبير مسار احلاجز الفعلي واملقترح، خاصة  .ال سياسياً، وسيكون مؤقتاً ال دائماً
حترك األشخاص والبضائع، وتقويضه ثقة  ي الفلسطينية، وقطعه الطريق أمامحينما يسفر عن مصادرة األراض

  .الطريق لكونه يبدو حكماً مسبقاً للحدود النهائية لدولة فلسطينية مستقبليةالفلسطينيين بعملية خريطة 
والحظت الرباعية بشكل إيجابي عزم رئيس الوزراء اإلسرائيلي املعلن االنسحاب من جميع مستوطنات   

عملية مثل هذه اخلطوة، التي ستوفر فرصة نادرة يف  إن الرباعية ترحب وتشجع. غزة وبعض أنحاء الضفة الغربية
ويمكن لهذه املبادرة، التي يتعين أن حتقق انسحاباً إسرائيليًا . السالم يف الشرق األوسط )سبل إحالل(البحث عن 

حتقيق رؤيا الدولتين؛ وتنطوي على إمكانية استئناف  كامالً ونهاية تامة لالحتالل يف غزة، أن تكون خطوة نحو
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أن أي مبادرات أحادية اجلانب من قبل احلكومة اإلسرائيلية  وتالحظ الرباعية أيضاً .التقدم يف خريطة الطريق
  .ينبغي أن تُتخذ بشكل متساوق مع خريطة الطريق ورؤيا الدولتين التي تقوم عليها خريطة الطريق

االحتالل اإلسرائيلي  ءإىل إنها ،2002يونيو / حزيران 24تعيد تأكيد دعوة الرئيس بوش يف  إن الرباعية  
كما تشير الرباعية إىل أنه ينبغي أالّ يتخذ أي . عبر تسوية تتم بالتفاوض بين الطرفين 1967ام الذي بدأ يف الع

إن . تنشد حلوالً مسبقة لقضايا ال يمكن حلها إالّ من خالل املفاوضات واالتفاق بين الطرفين طرف إجراءات أحادية
تفاق مشترك بين الفلسطينيين أي تسوية نهائية حول قضايا كاحلدود والالجئين ينبغي أن تنجم عن ا

، ومرجعية مدريد، ومبدأ األرض 1515و  1397و  338و  242واإلسرائيليين على أساس قرارات جملس األمن رقم 
الله التي أقرتها اجلامعة العربية يف  مقابل السالم، واالتفاقيات السابقة، ومبادرة ويل العهد السعودي األمير عبد

  .مع خريطة الطريقبيروت؛ وأن تكون متساوقة 
  [.......]  
ومع انسحاب إسرائيل، فإن الوصاية على البنية التحتية التي بنتها إسرائيل واألراضي التي تخليها [....]   

إسرائيل يجب نقلها، عبر آلية مناسبة، إىل سلطة فلسطينية أعيد تنظيمها بتنسيق مع ممثلين عن اجملتمع املدين 
عن األسرة الدولية لتحديد ترتيبات منصفة شفافة حلسم مسألة هذه  بين آخرينالفلسطيني، والرباعية، ومندو

  .تها نهائياً بأسرع ما يمكنوحتويل ملكياملناطق 
  [.......]  

  
  
  



 

 
 

  

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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