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أن الرئيس عرفات وحركة فتح هي التي دعمت وجودهم منذ البدايات انطالقاً من اإليان العميق 
بالتعددية الحزبية والفكرية مادام الهدف لكل هذه األحزاب هو التحرر من االحتالل”.

وثيقة رقم 31:

الثورة يف مرص، ورضورة اإلرساع يف  الرباعية حول  اللجنة  بيان صادر عن 
“عملية السالم” بني الفلسطينيني واإلرسائيليني31 )نص مرتجم عن األصل(

5 شباط/ فباير 2011

بيان اللجنة الرباعية للرشق األوسط

األمني العام

SG/2168

بيان اللجنة الرباعية للرشق األوسط

الرويس،  واالتحاد  املتحدة،  )األمم  األوسط  الرشق  يف  الرباعية  اللجنة  عن  التايل  البيان  صدر 
والواليات املتحدة، واالتحاد األورويب(:

اللجنة الرباعية – األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون، ووزير الخارجية الرويس سريغي الفروف، 
يف  للسالم  الخاص  واملبعوث  كلينتون،  رودهام  هيالري  األمريكية  املتحدة  الواليات  خارجية  ووزير 
الرشق األوسط جورج ميتشل، واملمثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األورويب 
كاثرين آشتون – اجتمعت يف ميونخ يف 5 شباط 2011، وانضم إليهم ممثل اللجنة الرباعية توين بلري. 

األخرية.  األيام  يف  املنطقة  يف  أخرى  وأماكن  مرص  يف  الكبرية  التطورات  الرباعية  اللجنة  رصدت 
ودرس أعضاء اللجنة الرباعية آثار هذه األحداث عىل السالم العريب اإلرسائييل ووافقوا عىل مناقشة 

ذلك بشكل أكب يف االجتامعات القادمة كونها مسألة ذات أولوية عليا. 

كررت اللجنة بياناتها املتعلقة بالرشق األوسط، وعىل وجه الخصوص الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني. 
كام حثت بقوة الطرفني عىل هذا األساس للتغلب عىل العقبات الحالية يف عملية السالم. 

تنهي  التي  النتيجة  إىل  تؤدي  أن  ينبغي  املفاوضات  أن  عىل  التأكيد  الرباعية  اللجنة  وأعادت 
االحتالل الذي بدأ يف عام 1967 وتحل كافة قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الرصاع وتحقيق حل 
الدولتني. وتعرب اللجنة الرباعية من جديد عن دعمها إلمتام هذه املفاوضات بحلول أيلول 2011. 
ووافقت اللجنة الرباعية عىل االجتامع مرة أخرى عىل مستوى املدراء يف منتصف آذار يف خطوة إىل 
مع  منفصل  بشكل  االجتامع  إىل  مبعوثيها  عب  ستسعى  األولوية،  سبيل  وعىل  البداية،  ففي  األمام. 
املفاوضني اإلرسائيليني والفلسطينيني يف بروكسل، وكذلك مع ممثيل لجنة مبادرة السالم العربية. ومن 
كيفية  بآرائهم حول  جدياً  اهتامماً  الرباعية  اللجنة  األطراف، ستعطي  مختلف  مع  مناقشاتها  خالل 

التوصل إىل استئناف للمفاوضات حول جميع القضايا األساسية، مبا يف ذلك الحدود واألمن. 

الرباعية بقيادة الرئيس محمود عباس للسلطة الفلسطينية، والجهود املستمرة  اللجنة  وأشادت 
نتنياهو  بنيامني  الوزراء  رئيس  أعلنها  التي  اإلجراءات  بحزمة  رحبت  كام  الفلسطينية.  الدولة  لبناء 
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وممثل اللجنة الرباعية بلري لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشجعة التنفيذ الكامل لها والقيام 
بخطوات إضافية. 

وتعرب اللجنة الرباعية عن أسفها لتوقف إرسائيل عن التزامها بتجميد نشاطها االستيطاين ملدة 
تحكم  أن  ال يكن  الطرفني  من  أي  قبل  من  الجانب  أحادية  اإلجراءات  أن  بشدة  وتؤكد  أشهر،   10

مسبقاً عىل نتائج املفاوضات، ولن يعرتف بها املجتمع الدويل. 

وأدانت اللجنة الرباعية إطالق الصواريخ من غزة وشددت عىل الحاجة إىل الهدوء واألمن لكال 
الشعبني. 

بأن أي تأخري يف  الرباعية عن قناعتها  اللجنة  التطورات يف الرشق األوسط، أعربت  وبالنظر إىل 
اللجنة عىل حاجة  اإلقليميني. وشددت  واألمن  السالم  إىل  الوصول  بفرص  املفاوضات يرض  استئناف 
األطراف والجهات املعنية لبذل الجهود بشكل عاجل لترسيع عملية السالم اإلرسائييل – الفلسطيني 

والسالم العريب – اإلرسائييل الشامل، وهو أمر حتمي لتجنب العواقب املرضة باملنطقة. 

وثيقة رقم 32:

الداخيل  االنقسام  حول  الفلسطيني  الشبايب  التجمع  عن  صادر  بيان 
واملطالبة بإنهائه32

6 شباط/ فباير 2011

الشعوب يف وجه  تتواىل، وينفجر غضب  النرص  البطل: ها هي ثورات  الفلسطيني  الشعب  أيها 
الطغاة والفاسدين، فباألمس كانت تونس واليوم مرص وغدًا لناظره قريب.

السياسية  الفلسطينية  القيادة  الثورات فيام ال ترى  البطل: تحدث كل  الفلسطيني  أيها الشعب 
الفلسطيني ليس بعيداً عن هذا  الشعب  لها، عليها أن تفهمنا جيدًا وبأن  بأن يف ذلك رسالة هامة 
الغضب، وبأن الشعب الفلسطيني عامة والشباب خاصة قد مّل هذا الوضع، وهذا االنقسام املهني 

الذي شوه صورة فلسطني.

إننا يف “التجمع الشبايب الفلسطيني” نناشد باسم الوطن وباسم الشهيد يارس عرفات، والشهيد 
أحمد ياسني، السيد محمود عباس والسيد إسامعيل هنية، بوقف هذا االنقسام وبوقف كل أشكال 
االعتقال السيايس، كام إننا نناشد السيد محمود عباس بالسامح لجريدة فلسطني وتلفزيون وفضائية 
األقىص بالعمل بحرية كاملة مع كافة طواقمها واإلفراج عن كافة الصحافيني يف الضفة الغربية. ونناشد 
السيد إسامعيل هنية بالسامح لصحيفة الحياة واأليام والقدس وتلفزيون وفضائية فلسطني بالعمل 
بكل حرية مع كافة طواقمهم الصحافية واإلفراج الفوري عن كافة الصحافيني، وفتح املؤسسات التي 

تم إغالقها وعىل رأسها منتدى شارك الشبايب.

إننا نطالب طريف الرصاع الفلسطيني “حامس وفتح” باإلعالن عن تشكيل حكومة انتقالية تضم 
التحضري لعملية االنتخابات خالل شهور. كام  شخصيات وطنية ورجال أعامل مستقلني، إىل أن يتم 

نطالب لجنة االنتخابات باإلرساع يف تحضري كل ما يلزم لتكون االنتخابات حرة ونزيهة.


