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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 
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أبناء املخيم. ودعا “األونروا” إىل مضاعفة جهودها مع الدول املانحة من أجل توفري األموال إلعادة 
امللتزمة إعامر  الشاملة ألبناء املخيم والضغط عىل الرشكة  الطوارئ اإلغاثية  اإلعامر واستمرار خطة 
الرزمة األوىل لترسيع اإلعامر وتسليمها ألصحابها نهاية شهر كانون ثاين املقبل، خاصة وأنها تخلفت 
عن املوعد املحدد ما يقارب األربعة شهور، وكذلك مواصلة اإلعامر ومعالجة املالحظات الفنية وذلك 

اختصاراً للوقت الزمني املفرتض إلنهاء إعامر املخيم.

كام دعا الجهات والدوائر املعنية إىل توفري الخدمات الشاملة والكاملة وبشكل خاص االستشفاء 
وإعطاء بدل اإليجار للجميع واتخاذ إجراءات إدارية لضبط النفقات وهدر األموال والسمرسة. وشدد 
عىل أن دور منظمة التحرير الفلسطينية هو دور الرشيك يف إعادة إعامر املخيم وإنهاء معاناة أبنائه 
مناشداً املانحني وال سيام الدول الخليجية منها بذل الجهود من أجل توفري األموال لإلعامر ولعب دور 

الرشيك يف تقرير مستقبل املخيم وطريقة إدارته.

وثيقة رقم 292:

مقابلة مع محمود عباس حول توجهه إىل مجلس األمن لالعرتاف بالدولة 
الفلسطينية292

19 كانون األول/ ديسمب 2010

أجرى املقابلة حازم مبيضني، عاّمن

س: واضح أن التحرك األمرييك ضد الرجوع بامللف الفلسطيني إىل مجلس األمن قد بدأ مبكراً، كيف 
تتصورون التطورات يف حال لجأت واشنطن إىل الفيتو؟

ج: التحرك األمرييك خاطئ ألننا يف األساس مل نذهب إىل مجلس األمن لالعرتاف بالدولة الفلسطينية، 
ذهبنا إىل مجلس األمن وسنستمر يف الذهاب إىل مجلس األمن من أجل مسألة االستيطان، وعدم 
رشعيته، وهذا ما ورد يف خطاب هيالري كلينتون مؤخراً يف مؤسسة سافان، حيث قالت إن استمرار 
االستيطان غري رشعي، إذاً نحن نتكلم عن ذلك، ولكن األمريكان يستبقون األحداث، ويتحدثون 
الفلسطينية تريد أن تذهب ملجلس األمن لالعرتاف بالدولة الفلسطينية، وهذا  عن أن السلطة 
غري صحيح حتى اآلن ولكن هذا أحد خياراتنا يف املستقبل، وليس اآلن. وقد طلبنا من مندوب 
عدم  ودول  العربية  الدول  مع  االستيطان  موضوع  حول  التشاور  الدولية  املنظمة  يف  فلسطني 
االستيطان  مسألة  أجل  من  األمن  ملجلس  بطلب  يتقدم  أن  أجل  من  اإلسالمية  والدول  االنحياز 

فقط.

س: كيف تتصورون الدور العريب إجاماًل، والدور األردين عىل وجه الخصوص يف املرحلة املقبلة؟ 

ج: الدور العريب مساند متاماً، والدور األردين قريب منا جداً، أعني أننا ملتصقني مع بعضنا البعض 
نحن واألردن ومرص بالذات، وبالتايل مع رئيس لجنة املتابعة العربية، إذا مل تنعقد لجنة املتابعة 
لجنة  رئيس  مع  واألخرى  الفرتة  بني  نجريها  التي  املشاورات  بعض  هناك  األقل  فعىل  العربية، 
املتابعة، مع وزير خارجية األردن، مع وزير خارجية مرص، وأحياناً بعض الدول العربية القليلة يف 


