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مسارها. ولكنني أطلب من األطراف املعنية أن تواظب وأن تواصل مسريتها إىل األمام حتى يف خضم 
األوقات العصيبة، وأن تواصل العمل والجهد لتحقيق سالم عادل ودائم يف املنطقة.

وكام قلنا من قبل، هذه املفاوضات يجب أن تجري بدون رشوط مسبقة وأن تتميز بحسن النية 
والتزام بنجاحها مام سيجلب مستقباًل أفضل لجميع شعوب املنطقة.

جورج. شكراً لكم جميعاً.

وثيقة رقم 188:

الفلسطينية  والسلطة  “إرسائيل”  فيه  تدعو  الدولية  الرباعية  اللجنة  بيان 
إىل إطالق املحادثات املبارشة188

20 آب/ أغسطس 2010

دعت األمم املتحدة ورشكاؤها يف اللجنة الرباعية إرسائيل والفلسطينيني إىل استئناف املحادثات 
املبارشة الشهر القادم بهدف التوصل إىل حل واسع النطاق خالل اثني عرش شهراً وإنهاء النزاع الدائر 

يف املنطقة منذ أمد بعيد.

ويف بيان صادر صباح اليوم دعا أعضاء اللجنة الرباعية، األمم املتحدة واالتحاد األورويب والواليات 
املتحدة وروسيا، الجانبني إىل بدء مفاوضات مبارشة يف الثاين من أيلول/ سبتمب يف واشنطن “لحل كل 

قضايا الوضع النهايئ وتحقيق تطلعات الجانبني”.

وقد توقفت املحادثات املبارشة منذ نهاية عام 2008، إال أن محادثات غري مبارشة استؤنفت يف 
أيار/ مايو هذا العام مع الزيارات املكوكية ملبعوث الواليات املتحدة للرشق األوسط، جورج ميتشل 

بني رئيس الوزراء اإلرسائييل، بنيامني نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

الدول  جامعة  موافقة  مع  الجانبني  بني  املبارشة  غري  املحادثات  من  جوالت  سبع  عقدت  وقد 
العربية الشهر املايض عىل الدعم، من حيث املبدأ، لبدء عباس محادثات مبارشة يف الوقت الذي يراه 

مناسباً.

وأشار بيان اليوم إىل أن اللجنة تعرب عن عزمها عىل دعم األطراف خالل املفاوضات، التي يكن 
أن تختتم خالل عام وتنفيذ االتفاق.

أعامل  أي  وتجنب  النفس  الهدوء وضبط  مراعاة  إىل  الطرفني  تدعو مجدداً  اللجنة  “إن  وأضاف 
استفزازية واللغة التحريضية”.

وأكد البيان أن املحادثات املبارشة ستكون ناجحة فقط إذا ما كان هناك دعم إقليمي ودويل 
سالم  إحالل  إىل  والسعي  الفلسطينية  الدولة  بناء  عملية  نفسه  الوقت  يف  وتوازيه  للمحادثات 
السالم  ومبادرة  الصلة  ذات  األمن  مجلس  وقرارات  مدريد  مرجعية  يف  جاء  كام  ودائم  شامل 

العربية.


