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وثيقة رقم 45:

ونظريه  املعلم  وليد  السوري  الخارجية  لوزير  مشرتك  صحفي  مؤمتر 
لسورية45  اإلرسائيلية  التهديدات  موراتينوس حول  أنخيل  ميغيل  اإلسباين 

]مقتطفات[

3 شباط/ فباير 2010

).....(

رداً عىل سؤال حول ترصيحات وزير الحرب اإلرسائييل إيهود باراك بشن حرب عىل سورية أكد 
التهديدات  إطالق  عن  للكف  تدعوها  وسورية  املنطقة..  يف  الحرب  مناخ  تزرع  إرسائيل  أن  املعلم 
تارة ضد غزة وتارة جنوب لبنان ثم إيران واآلن سورية وقال: عىل إرسائيل عدم اختبار عزم سورية 
فإرسائيل تعلم أن الحرب سوف تنتقل إىل املدن اإلرسائيلية وعليها االلتزام مبتطلبات السالم العادل 

والشامل.

يجب أال نستبعد كل االحتامالت من كيان يقوم أساساً عىل العدوان وإذا اندلعت الحرب ستكون 
شاملة سواء أصابت جنوب لبنان أو سورية.

وفيام يتعلق بالتدريبات العسكرية التي تجريها إرسائيل قال املعلم: كل الجيوش تقوم بتدريبات 
هذا موضوع، إما أنهم يخاطبون به وضعاً داخلياً يف إرسائيل.. أو أنهم يريدون إشعال مناخ الحرب 
أن مثل هذه  افرتضنا  السالم لكن دون شك وإذا  االلتزام مبتطلبات  املنطقة بسبب عجزهم عن  يف 
الحرب اندلعت ويجب أال نستبعد كل االحتامالت من كيان يقوم أساساً عىل العدوان أقول.. ستكون 
الحرب شاملة سواء أصابت جنوب لبنان أو سورية وأستبعد أن يشهد جيلنا بعدها محادثات السالم.

وحول الدور األمرييك يف عملية السالم قال املعلم: الدور األمرييك مفصيل يف عملية السالم نظراً 
لطبيعة العالقة االسرتاتيجية القامئة بني الواليات املتحدة وإرسائيل ولذلك نحن ال نفقد األمل يف هذا 
الدور إذا رغبت الواليات املتحدة يف أن يكون بناء مؤكداً يف الوقت ذاته أن الدور األورويب يف هذه 
والدور  مبارشة  والسالم  بالحرب  وتتأثر  ملنطقتنا  جارة  أوروبا  أن  منها  عديدة  ألسباب  هام  العملية 
األورويب واألمرييك يتكامالن سواء يف مرحلة التحضري الستئناف املحادثات أو خاللها الفتاً إىل أن الدور 

األورويب يتميز اليوم بوجود إسبانيا يف رئاسة االتحاد.

).....(

وبشأن املصالحة الفلسطينية جدد املعلم موقف سورية الثابت واملعلن لتحقيق املصالحة لحامية 
القضية الفلسطينية مشرياً إىل الجهود التي تبذلها سورية ملساعدة األطراف يف تحقيق ذلك ومواصلتها 
العمل من أجل هذه الغاية معباً عن األمل بأن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق املصالحة التي هي 

أوالً وأخرياً قرار فلسطيني وعلينا تشجيعهم التخاذ هذا القرار.

ورداً عىل سؤال حول الحصار املفروض عىل قطاع غزة قال املعلم: إن سورية ضد الحصار عىل 
غزة وتطالب باستمرار برفعه عن أكرث من مليون ونصف املليون فلسطيني وإن من واجب كل دولة 

عضو يف املجتمع الدويل أن تعمل عىل رفع الحصار.
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نأمل التوصل لتوقيع اتفاق الرشاكة مع أوروبا خالل الرئاسة اإلسبانية لالتحاد األورويب.

األوروبية خالل ترؤس  السورية  الرشاكة  اتفاق  توقيع  إذا كان سيتم  ما  وجواباً عن سؤال حول 

إسبانيا لالتحاد األورويب عبّ املعلم عن األمل بالتوصل إىل تفاهم مشرتك خالل املحادثات القادمة مع 

املفوضية األوروبية يكننا من توقيع االتفاقية خالل الرئاسة اإلسبانية.

الواليات املتحدة رشحت سفرياً لها يف سورية وندرس املوافقة عىل الرتشيح.

).....(

وثيقة رقم 46:

قرار وزير العمل يف لبنان بطرس حرب بالسامح للفلسطينيني بالعمل يف 
مهن محصورة باللبنانيني46

3 شباط/ فباير 2010

أصدر وزير العمل بطرس حرب قراراً استثنى فيه الفلسطينيني املولودين عىل األرايض اللبنانية، 

مع  باللبنانيني،  املحصورة  املهن  يف  العمل  وأعطاهم حق  األجانب،  عمل  تنظيم  مرسوم  أحكام  من 

الفلسطيني مسجاًل بشكل رسمي يف سجالت  يكون  أن  اللبناين، ورشط  العامل  تفضيل  مبدأ  مراعاة 

وزارة الداخلية اللبنانية )شؤون الالجئني(.

والقرار الذي حمل الرقم 1/10 ونرش يف الجريدة الرسمية العدد 8، من العام الجاري، استند إىل 

القانون الصادر بتاريخ 10 متوز 1962 املتعلق بالدخول إىل لبنان والخروج منه، وبناء عىل املرسوم 

رقم 17561 تاريخ 1964/9/18 وتعديالته ال سيام املادتان 8 و9 منه )تنظيم عمل األجانب(، بناء عىل 

مقتضيات املصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل، وبناء عىل اقرتاح املدير العام باإلنابة. 

وجاء يف القرار:

املادة األوىل:

يلغى القرار رقم 1/94 تاريخ 2008/5/24.

املادة الثانية:

يحرص حق مامرسة األعامل واملهن التالية باللبنانيني دون سواهم:

أ– األجراء: 

األعامل اإلدارية واملرصفية عىل اختالف أنواعها وبصورة خاصة عمل:

أمني  املوثق  املستكتب  السكرتري  املحاسب  الصندوق  أمني  املوظفني  رئيس  املدير  نائب  املدير 

صائغ  بائع  مستودع  أمني  أشغال  مراقب  التسويق  مندوب  التجاري  املندوب  كمبيوتر  محفوظات 

خياط ريت باستثناء عامل ريت السجاد التمديدات الكهربائية امليكانيك والصيانة أعامل الدهان تركيب 


