
2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

675

تؤكد رضورة مواصلة تنفيذ بروتوكول باريس بشأن العالقات االقتصادية املؤرخ 29 نيسان/ أبريل   –20
الغربية  الضفة  بشأن  املؤقت  الفلسطيني  اإلرسائييل  لالتفاق  الخامس  املرفق  يف  الوارد   1994
يتعلق  ما  ذلك  يف  مبا   ،1995 سبتمب  أيلول/   28 يف  العاصمة  واشنطن  يف  املوقع  غزة  وقطاع 

بالتحويل الكامل والفوري واملنتظم إليرادات الرضائب غري املبارشة املستحقة للفلسطينيني؛

والستني، عن طريق  السادسة  دورتها  العامة يف  الجمعية  إىل  يقدم  أن  العام  األمني  إىل  تطلب   –21
املجلس االقتصادي واالجتامعي، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار يتضمن:

)أ( تقييم للمساعدة التي تلقاها الشعب الفلسطيني فعلياً؛

)ب( تقييم لالحتياجات التي مل تلب بعد واملقرتحات املحددة لتلبيتها عىل نحو فعال؛

تقرر أن تدرج يف جدول األعامل املؤقت لدورتها السادسة والستني البند الفرعي املعنون “تقديم   –22
املساعدة إىل الشعب الفلسطيني”.

وثيقة رقم 290:

بيان منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي ُوزِّع يف األمم املتحدة يف نيويورك حول 
أنشطة االستيطان اإلرسائيلية290

17 كانون األول/ ديسمب 2010

األرايض  يف  الحرج  الوضع  إزاء  البالغ  قلقها  عن  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  مجموعة  تعرب 
الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية، نتيجة للسياسات اإلرسائيلية املستمرة ومامرساتها غري 
القانونية. ويف هذا الصدد، تدين مجموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي بشدة استمرار أنشطة االستيطان 
من جانب إرسائيل السلطة املحتلة يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها تلك األنشطة االستيطانية 
وقرارات  الرابعة  جنيف  اتفاقية  مبوجب  القانونية  اللتزاماتها  خرقاً  متثل  والتي  الرشقية،  القدس  يف 

األمم املتحدة ذات العالقة والرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية يف يوليو 2004.

وتؤكد مجموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي بأن أنشطة االستيطان اإلرسائيلية تقوض بشكل خطري 
الجهود الدولية واإلقليمية الرامية إىل استئناف املفاوضات بني الجانبني وترسيع عملية السالم. وتأسف 
املجموعة أن إرسائيل، كونها السلطة املحتلة، مستمرة يف تنفيذ هذه التدابري غري القانونية يف ازدراء 
صارخ إلجامع املجتمع الدويل حول دعوته إىل تجميد جميع األنشطة االستيطانية، مبا يف ذلك “النمو 
الطبيعي” املزعوم يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية. وتدين مجموعة منظمة 
املؤمتر اإلسالمي تكثيف إرسائيل لألنشطة االستيطانية، وخاصة داخل وحول القدس الرشقية املحتلة، 

يف تحد للمطالب العاملية املتكررة لوقف هذه األعامل غري املرشوعة.

األخرى  القانونية  غري  اإلرسائيلية  التدابري  جميع  أيضاً  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  مجموعة  وتدين 
القدس  فيها  مبا  املحتلة  الفلسطينية  األرض  ووضع  وطابع  الديوغرافية  الرتكيبة  تغيري  إىل  الهادفة 
الرشقية، وترى أن هذه التدابري ليس لها صالحية قانونية. كام تدين املجموعة يف جملة أمور استمرار 
العائالت  وطرد  املنازل  وهدم  الفلسطينية  األرايض  من  املزيد  ومصادرة  الجدار  بناء  يف  إرسائيل 
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الحفريات  الرشقية، فضاًل عن  القدس  للفلسطينيني، وال سيام يف  اإلقامة  وإلغاء حقوق  الفلسطينية 
استمرار  املجموعة كذلك  الرشيف. وتشجب  الحرم  األقىص يف مجمع  املسجد  الجارية قرب وتحت 
السلطة املحتلة يف إغالق املؤسسات الفلسطينية يف القدس الرشقية وفرض قيود شديدة عىل الحركة 

التي عزلت املدينة املقدسة عن باقي األرايض الفلسطينية املحتلة.

وتؤكد مجموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي من جديد أن القدس الرشيف، التي هي القضية املركزية 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي وجميع األمة اإلسالمية، ال تزال جزءاً ال يتجزأ من األرايض الفلسطينية التي 
تحتلها إرسائيل منذ عام 1967 بصفة غري قانونية. وقد رفض املجتمع الدويل، وال يزال يرفض، االعرتاف 
باحتاللها. وعليه، تدعو مجموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي املجتمع الدويل إىل التحرك العاجل إلجبار 
إرسائيل، بوصفها السلطة املحتلة، ليك تكف فوراً عن أعاملها غري القانونية وتلك التدابري، والكف عن 
استمرارها يف العبث بها أو محاوالتها لتغيري املواقع الدينية الفلسطينية أو املعامل الرتاثية، وخصوصاً 

داخل وحول القدس الرشقية املحتلة.

كام تؤكد مجموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي أن حملة االستيطان اإلرسائيلية غري املرشوعة ال تزال 
عقبة رئيسية يف طريق السالم، وتقوض كل الجهود الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك تلك التي متارسها 
الواليات املتحدة األمريكية واللجنة الرباعية ككل وجامعة الدول العربية فضاًل عن تلك التي يقوم 
بها باقي املجتمع الدويل لدفع عملية السالم. فمثل هذه األعامل تثري تساؤالت خطرية بشأن التزام 
وتأكيد   ،1967 يونيو   4 أساس حدود  الدولتني عىل  أساس حل  السالم عىل  بعملية  املزعوم  إرسائيل 
السالم.  عملية  ومبادئ  عليها  املتفق  املرجعية  والرشوط  للقانون  الصارخ  إرسائيل  ازدراء  املجموعة 
الدولتني ألنها  القانونية تدمر آمال تحقيق حل  العدائية وغري  السياسة  وعالوة عىل ذلك فإن هذه 
وبقائها،  الفلسطينية  األرايض  بسالمة ووحدة  ما يس  األرض،  للوضع عىل  بالغاً  تسبب رضراً  حيث 

ويهدد بزيادة زعزعة استقرار املنطقة ويهدد السالم واألمن الدوليني.

املحتلة،  السلطة  إرسائيل،  تتقيد  بأن  مطالبتها  تجدد  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  مجموعة  إن 
االستشاري  والرأي  الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  وقرارات  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  مبوجب  بالتزاماتها 
ملحكمة العدل الدولية، وخارطة طريق اللجنة الرباعية. لذلك، ينبغي عىل السلطة املحتلة أن توقف 
التي يف  تلك  فيها  املحتلة، مبا  الفلسطينية  األرايض  االستيطانية يف  األنشطة  الفور جميع  وعىل  متاماً 
القدس الرشقية. كام يجب عىل اإلجامع الدويل يف هذا الشأن أن يظل متامسكاً وأن ال يتزعزع. كام 
ينبغي عىل املجتمع الدويل أن يبذل كافة الجهود لالضطالع مبسؤولياته يف هذا الصدد، مبا يف ذلك 
مجلس األمن واألطراف السامية املتعاقدة عىل اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد إلفالت إرسائيل من 

العقاب وإجبارها عىل التقيد بجميع التزاماتها القانونية.

اإلرسائييل  للرصاع  الدولتني  حل  لتحقيق  دعمها  تؤكد  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  مجموعة  إن 
والرشوط  الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  لقرارات  وفقاً   1967 قبل  ما  حدود  أساس  عىل  الفلسطيني 
املرجعية ملؤمتر مدريد، مبا يف ذلك مبدأ األرض مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية، وخارطة طريق 
اإلرسائييل  لالحتالل  كامل  إنهاء  إىل  الثابتة  دعواتها  مجدداً  املجموعة  تؤكد  لذلك،  الرباعية.  اللجنة 
لألرايض الفلسطينية والعربية التي بدأت يف 1967 ومامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة 
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الرشيف  والقدس  فلسطني  املستقلة  دولته  يف  والحرية  املصري  تقرير  يف  حقه  ذلك  يف  مبا  للترصف، 
كعاصمة لها.

وتقرر مجموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي أن تبقى عىل علم بهذه املسألة ومتابعة لها.

وثيقة رقم 291:

كلمة عضو اللجنة الفلسطينية العليا ملتابعة ملف مخيم نهر البارد أركان 
بدر حول معاناة املخيم، وإعادة إعامره291

18 كانون األول/ ديسمب 2010

أطلق أمني الرس الدوري للفصائل وعضو اللجنة الفلسطينية العليا ملتابعة ملف مخيم نهر البارد 
والدول  العربية  الدول  لقادة  البارد،  نهر  مخيم  أهايل  باسم  رصخة  السبت،  اليوم  أركان  لؤي  أبو 
والتعويض عىل  املخيم  الكافية إلعامر  األموال  توفري  للعمل عىل  بأرسه،  الدويل  واملجتمع  األوروبية 
العائالت والتجار وأصحاب السيارات التي أحرقت نتيجة الحرب. جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقدته 
الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية يف مركز الرئيس رشيد كرامي الثقايف يف مدينة طرابلس شامل 

لبنان، حرضه ممثلو األحزاب اللبنانية وشخصيات سياسية وثقافية واجتامعية لبنانية وفلسطينية.

أبنائه  ونزوح  املخيم  مأساة  عىل  مضت  شهور  وسبعة  أعوام  “ثالثة  املؤمتر  خالل  أركان  وقال 
وترشيدهم وإقامتهم يف وحدات حديدية ومخازن ومستودعات وتجمعات ال تصلح لحياة آدمية وال 

يقدر عىل تحملها برش يف أيام الصقيع والعواصف التي يشهدها لبنان”.

وأكد، أن نزوح أهايل املخيم “تحول من مؤقت إىل دائم، وأن العودة مل تتحقق ألي من العائالت، 
وخطة  لإلعامر،  املطلوبة  األموال  لتوفري  فيينا  مؤمتر  يف  به  تعهدت  مبا  تلتزم  مل  املانحة  الدول  وأن 

الطوارئ التي أعلنتها “األونروا” تتعرث يف االستشفاء وبرنامج اإليجارات وهدر أموال اإلعامر”.

املجتمع الدويل التدخل  وقال أركان “إن معاناة النازحني من أبناء املخيم مل تعد تطاق، مطالباً 
وتحمل مسؤولياته لوضع حد ملأساة أكرث من أربعني ألف الجئ فلسطيني، مطالباً الحكومة اللبنانية 
باتخاذ قرار سيايس إلنهاء مأساة أبناء املخيم تنفيذاً للبيان الوزاري وترجمة لوعود الحكومات اللبنانية 

لنازحي املخيم بأن النزوح مؤقت والعودة مؤكدة واإلعامر محتم”.

وحدد مطالب أهايل نهر البارد بـ“العمل عىل توفري األموال الالزمة إلعادة إعامر املخيم بقسميه 
القديم والجديد والتعويض عىل العائالت والتجار من خالل تضافر الجهود مع “األونروا” ألن األموال 

املتوفرة ال تكفي داعياً لعقد مؤمتر دويل ثانٍ عىل غرار مؤمتر فيينا”.

كام طالب بإعادة إعامر وترميم الجزء الجديد من املخيم باعتباره التزاماً من الحكومة والتعويض 
عىل العائالت التي قامت برتميم وإعامر بيوتها عىل نفقتها، خاصة وأن املبلغ املرصود لذلك يف مؤمتر 

فيينا )122 مليون دوالر( مل يقدم منه يشء، يف حني جرى تقديم الكثري لإلخوة يف املناطق املحاذية.

قرار  واتخاذ  مبر،  دون  رصفها  تأخر  التي  اإليطالية  الهبة  رصف  يف  باإلرساع  أركان  طالب  كام 
سيايس لبناين بإنهاء الحالة األمنية والعسكرية وإلغاء نظام التصاريح وإنهاء حالة العزلة التي يعيشها 


