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وثيقة رقم :214

بيان صحفي للجنة الرباعية الدولية حول االستيطان يف رشقي القدس
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 16آب /أغسطس 2011
وزارة الخارجية األمريكية
مكتب املتحدث الرسمي
تشعر الرباعية بقلق بالغ من ترصيحات إرسائيل األخرية بامليض قدم ًا يف التخطيط لبناء وحدات
سكنية جديدة يف آرييل والقدس الرشقية؛ وتؤكد مجدداً موقفها بهذا الخصوص ،ال سيام بيانها
الصادر يف  12آذار /مارس .2010 ،إن الرباعية تؤكد مجدداً أن اإلجراءات األحادية من جانب أي
من الطرفني ال يجوز أن تجحف بنتيجة املفاوضات ولن تعرتف بها األرسة الدولية .إن القدس بوجه
خاص هي إحدى القضايا الجوهرية التي ينبغي حلها عن طريق املفاوضات بني الطرفني ،مام يبني
الحاجة املاسة ليك يستأنف الطرفان محادثات جدية وجوهرية .وهذا الحدث يأيت يف مرحلة حرجة
للغاية فيام متيض جهود الرباعية الستئناف املفاوضات التي تظل السبيل الوحيد لتسوية عادلة ودامئة
للنزاع.
إن الرباعية مصممة عىل متابعة جهودها .واألمر ،يف نهاية املطاف ،مرتوك للزعامء اإلرسائيليني
والفلسطينيني ليتخذوا القرارات الصعبة ويتفادوا أي إجراءات من جانب حكومتيهم من شأنها أن
تقوض األهداف نفسها التي نحاول ،هم ونحن ،تحقيقها.

وثيقة رقم :215

بيان لفصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية حول أمن
215
املخيامت واستقرارها
 17آب /أغسطس 2011

وجهت فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” و“تحالف القوى الفلسطينية يف لبنان” ،مذكرة
إىل رئييس املجلس النيايب نبيه بري والحكومة نجيب ميقايت وعدد من الوزراء يف الحكومة ،ضمنتها
مطالب الفلسطينيني يف لبنان ورؤيتها للعالقة األخوية بني الشعبني الفلسطيني واللبناين .وأكدت
املذكرة عىل أن االستقرار االجتامعي للفلسطينيني يؤدي إىل االستقرار األمني وأن أمن املخيامت
واستقرارها من أمن لبنان واستقراره.
وجاء يف املذكرة:
“تأكيداً عىل دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها باعتبارها القضية املركزية لألمة العربية
واإلسالمية وخصوصاً دعم حق عودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا
منها عام  1948عىل أيدي العدو الصهيوين ،ودعامً لصمود أهلنا يف لبنان ويف سياق تعزيز العالقات
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األخوية بني الشعبني اللبناين والفلسطيني ،فإننا نتقدم بهذه املذكرة نأمل البناء عىل بداية الحراك
اإليجايب مع التعاطي الرسمي مع هموم الفلسطينيني يف لبنان والذي أمثر قانوناً جديداً للعمل يف شهر
آب  2010اعتربناه يف حينه خطوة إيجابية يف االتجاه الصحيح لكنها غري كافية وعليه فإننا نسجل
التايل:
 –1حق العمل وحق التملك:
لقد أبقى القانون الجديد عىل الحالة التمييزية تجاه العامل الفلسطيني من خالل إجازة العمل..
فهي عدا عن رشوطها القانونية املعقدة جداً فإنها مل تقدم أية مكتسبات جديدة للعامل ناهيك عن
أن القانون الجديد يشجع أرباب العمل عىل التهرب من الترصيح عن العامل الفلسطينيني مبا ميكنهم
من التنصل من أية مسؤوليات مادية تجاههم .لذلك فإننا نتطلع إىل دعم صمود شعبنا الفلسطيني
يف لبنان وتخفيف معاناتهم عرب إقرار الحقوق اإلنسانية واالجتامعية وخصوصاً حق العمل باستثناء
القطاع العام .واالستفادة من جميع املكتسبات التي يحصل عليها العامل اللبناين ،أي تقدميات
صندوق الضامن االجتامعي يف املجالني الصحي واالجتامعي ،مع العلم أن العامل الفلسطيني غري
مستثنى من إلزامية تسديد اشرتاكاته السنوية ،كام نهيب بالحكومة اللبنانية الجديدة أن تويل حق
التملك وحق التوريث حسب املحاكم الرشعية اللبنانية اهتامما خاص ًا واستثنائياً.
 –2إلغاء مبدأ املعاملة باملثل:
إن اإلفراج عن الحقوق اإلنسانية واالجتامعية واملدنية يكمن يف استثناء الفلسطينيني من مبدأ
املعاملة باملثل النتفاء موجباته املوضوعية بسبب عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة،
وعليه ومن منطلق األخوة القومية ،ندعو إىل إعفاء الفلسطينيني من تطبيق مبدأ املعاملة باملثل
عليهم وذلك بالنسبة لسائر القوانني ذات الصلة بهذا املبدأ.
 –3حامية الوجود الفلسطيني ومعالجة أوضاع املخيامت:
إننا ندعو الحكومة اللبنانية الجديدة إىل دعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها وخصوصاً حق
العودة ورفض مشاريع التوطني والتهجري والوطن البديل ..ورفع الغنب القائم عن املخيامت التي ترزح
تحت وطأة مجموعة من األزمات االقتصادية واالجتامعية واألمنية وهذا يتطلب:
أ– االعرتاف باللجان الشعبية واألمنية املرتبطة بها يف املخيامت.
ب– دفع مستوى التنسيق بني اللجان الشعبية والبلديات املحيطة باملخيامت.
ت– إدخال مواد البناء إىل املخيامت.
ث– إنهاء حالة الحصار العسكري حول املخيامت كافة يف لبنان.
ج– اإلرساع يف محاكمة املوقوفني الفلسطينيني وإغالق ملف مذكرات التوقيف.
ح– البحث عن الحلول املناسبة ملشكلة التزايد السكاين يف املخيامت التي باتت تضيق بساكنيها.
خ– تسهيل معامالت الفلسطينيني يف مديرية شؤون الالجئني ومعالجة مشكلة فاقدي األوراق
الثبوتية إلغالق هذا امللف املأساوي نهائياً.
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 –4الحريات السياسية والنقابية واإلعالمية:
نتطلع إليالء االهتامم بنضال شعبنا يف لبنان يف امليادين السياسية واإلعالمية والنقابية والجامهريية
والسامح بتأسيس الجمعيات واملؤسسات النقابية واألهلية من أجل تحشيد الطاقات الفلسطينية
لخدمة جامهرينا عىل طريق إنجاز حقوقنا الوطنية ،ويف املقدمة منها حق العودة إىل أرضنا وممتلكاتنا
التي أخرجنا منها العام .1948
 –5مخيم نهر البارد:
ينتظر الشعب الفلسطيني منكم استكامل إعامر مخيم نهر البارد وعودة سكانه إليه من خالل
توفري األرضية الالزمة لذلك إلنهاء مأساة أربعني ألف الجئ.
ختاماً ،فإن الالجئني الفلسطينيني يف لبنان يتطلعون إىل عالقة فلسطينية – لبنانية وطيدة قامئة
عىل االحرتام املتبادل للحقوق والواجبات ،وانطالقاً من هذا ،فإننا نجدد الدعوة للحكومة اللبنانية
للتعاطي العادل واملوضوعي مع حقوقهم اإلنسانية واالجتامعية ويحدوهم األمل مبعالجة كل امللفات
العالقة التي تتعلق بشؤونهم ..فاالستقرار االجتامعي للفلسطينيني يؤدي حتامً إىل االستقرار األمني
مع التأكيد أن أمن املخيامت الفلسطينية واستقرارها من أمن لبنان واستقراره”.

وثيقة رقم :216

بيان صحفي لهيالري كلينتون حول العمليات العسكرية بني “إرسائيل”
216
وقطاع غزة
 18آب /أغسطس 2011

مكتب املتحدث الرسمي
بيان من الوزيرة كلينتون:
تشجب الواليات املتحدة بأشد العبارات هجامت اليوم يف جنوب إرسائيل وجميع أعامل العنف.
ويبدو أن هذه الهجامت الوحشية والخسيسة أعامل مبيتة من العنف ضد املدنيني األبرياء .ونحن
نتقدم بأحر تعازينا إىل الضحايا وعائالتهم وأحبائهم.
إن هذا العنف يبني دواعي قلقنا العميق إزاء الوضع األمني يف شبه جزيرة سيناء؛ وإن االلتزامات
األخرية التي أعلنتها الحكومة املرصية ملعالجة الوضع األمني يف سيناء التزامات هامة ،ونحن نحث
الحكومة املرصية عىل إيجاد حل دائم.
إن الواليات املتحدة وإرسائيل متحدتان يف الكفاح ضد اإلرهاب .وأملنا أن يتم جلب الضالعني
يف التخطيط لهذه الهجامت الشنيعة إىل العدالة عىل جناح الرسعة .ونحن نقف إىل جانب إرسائيل
كصديق ورشيك وحليف – اآلن وعىل الدوام.
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