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   الدولية الرباعية اللجنة عن كبيان متهقد األميركية املتحدة للواليات اقتراح

   إسرائيل بيهودية االعتراف يفرض

  

  11/7/2011واشنطن، 

فيما يلي النص الذي قدمته الواليات املتحدة ليصدر كبيان عن اللجنة الرباعية الدولية االسبوع 
  :املاضي

، وانضم إليها مبعوث الرباعية 11/7/2011طن العاصمة يوم اجتمعت اللجنة الرباعية يف واشن"
  .توين بلير

، وبما يشمل دعمها القوي 20/5/2011أعادت اللجنة الرباعية التأكيد على بيانها الصادر يوم 
  .الفلسطيني كما حددها الرئيس األميركي باراك اوباما –لرؤية السالم اإلسرائيلي 

بإحلاح الطرفين التغلب على العقبات احلالية الستئناف طلبت اللجنة الرباعية مرة أخرى و
  .املفاوضات الثنائية دونما تأخير ومن دون شروط مسبقة

أكدت اللجنة الرباعية أن الهدف النهائي للمفاوضات يتمثل يف حتقيق سالم عادل ودائم ينهي 
لسطين قابلة الصراع ويحل كافة االدعاءات، بدولتين تعيشان جنباً إىل جنب بأمن وسالم، ف

للحياة وإسرائيل آمنة، السالم الدائم يعني دولتين لشعبين، إسرائيل كدولة يهودية ووطن للشعب 
اليهودي، ودولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، وتتمتع كل دولة بحق تقرير املصير وباعتراف 

  . متبادل وبالسالم
ينهي الصراع ويحل كافة االدعاءات شددت اللجنة الرباعية على أن حتقيق السالم الدائم الذي 

مطلوب اآلن وأكثر من أي وقت مضى، ويف نفس الوقت ال يمكن فرض السالم على الطرفين، وال 
  .يمكن حتقيق حل الدولتين من خالل األمم املتحدة أو احتالل دائم

كيد احملادثات املباشرة بين الطرفين ضرورية، ويف هذا السياق فإن اللجنة الرباعية تعيد تأ
بياناتها السابقة التي تدعو جميع الفلسطينيين إللزام أنفسهم باالعتراف بإسرائيل، نبذ العنف، 

وقبول االتفاقات وااللتزامات السابقة، وأكدت إيمانها بأن على هؤالء الذين يقومون على مظاهر 
  .ضاتالسلطة من الشعب الفلسطيني، احترام هذا االلتزام وذلك لتحقيق التقدم يف املفاو

ال يتوقع من أي دولة أن تتفاوض مع منظمة إرهابية تتعهد بتدميرها، ويف نفس الوقت فإن 
  .الوضع الراهن ال يمكن استمراره، وعلى إسرائيل اتخاذ خطوات جريئة لدفع السالم الدائم

  .االرض واألمن –تؤمن اللجنة الرباعية بأن املفاوضات يجب أن تبدأ بموضوعين 
املفاوضات يجب أن ينتج عنها دولتان على حدود فلسطينية دائمة مع األردن وإسرائيل ومصر 

وحدود إسرائيلية دائمة مع فلسطين، احلدود بين إسرائيل وفلسطين يجب أن تكون على أساس 
  .، مع تبادل أراض متفق عليه، وذلك حتى يؤسس حلدود آمنة ومعترف بها للدولتين1967خطوط 

                                                            
  التايل اإللكتروين املوقع يف الفلسطينية" األيام" صحيفة :املصدر: 
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يتفاوضان على حدود فلسطين وإسرائيل والتي ستكون خمتلفة عن احلدود التي  الطرفان سوف
سنة املاضية،  44، وذلك ألخذ التغييرات التي حصلت خالل الـ1967حزيران  4كانت قائمة يف 

  .وبما يشمل احلقائق الديمغرافية اجلديدة على األرض، وحاجات الطرفين
يث تمنع العودة إىل اإلرهاب، وتمنع تهريب األسلحة، فاملواد يجب أن تكون حمددة بح: أما األمن

انسحاب القوات اإلسرائيلية الكامل واملتدرج يجب أن يكون منسقاً مع . وتوفر أمناً فعاالً للحدود
  .تويل األمن الفلسطيني مسؤولياته يف دولة غير مسلحة وذات سيادة

ها، ويجب أن تمارس الترتيبات األمنية املدة الزمنية للمرحلة االنتقالية يجب أن يتم االتفاق علي
كما . الفاعلة باجململ، ويجب أن يكون إلسرائيل احلق بالدفاع عن نفسها بنفسها، ضد أي تهديد

يجب للشعب الفلسطيني أن يكون له احلق يف حكم نفسه بنفسه، ويصل إىل أعلى إمكانياته يف دولة 
  .متواصلة وذات سيادة

واألمن، ووفقاً للقاعدة املتبعة بأن ال شيء متفقاً عليه إال عند التحرك اآلن على أساس األرض 
االتفاق على كل شيء، وهذا يؤسس لقاعدة حل قضايا الالجئين والقدس وباقي قضايا الوضع 

االتفاقية حول كل القضايا ستنهي . النهائي بين اجلانبين وذلك بهدف حتقيق أهداف املفاوضات
  .الصراع وحتل كافة االدعاءات

طلب اللجنة الرباعية من الطرفين العودة للمفاوضات املباشرة بدءاً بفترة حتضيرية وذلك لتعزيز ت
وسوف تستمر اللجنة الرباعية بتقديم املساعدة والدعم لهذا اجلهد الذي ال يمكن . فرص النجاح

  ".التخلي عنه

 

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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