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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وتابع البيان: “إننا ومن منطلق تأكيد اللجنة الرباعية يف بيانها األخري عىل التزامها الكامل ببياناتها 
بخارطة  االلتزام  سيام  وال  الدويل،  القانون  أساس  للترصف عىل  الطرفني  دعوتها  يشمل  مبا  السابقة، 
الطريق وكذلك تأكيد اللجنة الرباعية عىل وقف إرسائيل الشامل لجميع األنشطة االستيطانية، وذلك 
باإلضافة لتأكيد اللجنة الرباعية عىل عدم اعرتاف املجتمع الدويل بضم إرسائيل للقدس الرشقية، وإننا 
الوضع  قضايا  كافة  بشأن  مبارشة  مفاوضات  للدعوة إلطالق  قبولنا  نعرب عن  كله،  ذلك  وبناء عىل 

الدائم فوراً ومبا يكفل إنجازها يف غضون عام واحد”.

األنشطة  لجميع  التام  الوقف  عن  امتنعت  إذا  إرسائيل  أن  بيانها  يف  التنفيذية  اللجنة  واعتبت 
االستيطانية يف األرض الفلسطينية املحتلة بأكملها، فإنها تهدد بالتايل استمرار املفاوضات املبارشة.

وثيقة رقم 186:

بيان اللجنة الرباعية الدولية حول استئناف املفاوضات املبارشة186

20 آب/ أغسطس 2010

البيان التايل صدر اليوم عن رباعية الرشق األوسط )األمم املتحدة، االتحاد الرويس، الواليات املتحدة، 
واالتحاد األورويب(:

اإلرسائيليني  بني  املبارشة  للمفاوضات  القوي  تأييدهم  مجدداً  يؤكدون  الرباعية  ممثيل  إن 
ببياناتها  الكامل  التزامها  الرباعية مرة أخرى  النهايئ. وتؤكد  الوضع  والفلسطينيني لحل جميع قضايا 
السابقة، مبا يف ذلك بيانها يف كل من تريستا يوم 26 حزيران/ يونيو، 2009 ونيويورك يوم 24 أيلول/ 
سبتمب، 2009، وكذلك بيانها يف موسكو يوم 19 آذار/ مارس، 2010 الذي ينص عىل أن املفاوضات 
الثنائية املبارشة التي تحل جميع قضايا الوضع النهايئ تؤدي عىل األرجح “إىل تسوية يتفاوض عليها 
فلسطينية ديقراطية  دولة  قيام  تسفر عن  1967، كام  العام  بدأ يف  الذي  االحتالل  وتنهي  الطرفان 

مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إىل جنب يف سالم وأمن مع إرسائيل وجريانها اآلخرين”.

يف  تستكمل  أن  يكن  التي  املفاوضات  طيلة  الطرفني  دعم  عىل  تصميمها  عن  الرباعية  وتعب 
الهدوء وضبط  يلتزما  أن  الطرفني  بكال  أخرى  الرباعية مرة  االتفاق. وتهيب  تنفيذ  غضون سنة، ويف 
النفس ويحجام عن األعامل االستفزازية والترصيحات امللتهبة. وتنوه الرباعية، مرحبة بنتيجة اجتامع 
إقليمياً  دعاًم  سيتطلب  النجاح  بأن  يوليو،  متوز/   29 يوم  القاهرة  يف  العربية  السالم  مبادرة  لجنة 
ودولياً مستداماً للمفاوضات وللعملية املوازية لها واملتمثلة يف بناء الدولة الفلسطينية والسعي إىل 
سالم إقليمي شامل وعادل ودائم كام ترتئيه مرجعية مدريد ومقررات مجلس األمن ومبادرة السالم 
أيلول/ سبتمب يف  العربية يف شهر  الجامعة  بزمالئهم من  االجتامع  الرباعية  العربية. ويعتزم رؤساء 
نيويورك الستعراض الوضع. وبناء عىل ذلك، تدعو الرباعية اإلرسائيليني والفلسطينيني إىل االشرتاك يف 
استهالل املفاوضات املبارشة يف 2 أيلول/ سبتمب يف واشنطن العاصمة لحل جميع قضايا الوضع النهايئ 

وتلبية تطلعات كال الطرفني.


