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مدنه وقراه وبيوته يف فلسطني”، مؤكدين أن “إرادة املقاومة وثقافتها وحق شعبنا بالكفاح املسلح 
العامل األسايس يف رصاعنا مع  الفلسطيني، يظل هو  الوطني  الرتاب  والجهاد يف سبيل تحرير كامل 

العدو الصهيوين إلنجاز برنامج التحرير والعودة”. 

ما  كل  ومقاومة  الدولتني  بحل  تنادي  التي  الدعوات  “كل  املؤمترين  “نبذ”  إىل  البيان  أشار  كام 
“التأكيد عىل أن  الصهيوين”، مع  بالكيان  التي تحمل يف طياتها االعرتاف  الدعوات  يرتتب عىل هذه 
الواقعي  الخيار  الحرة هو  الواحدة  الفلسطينية  الدولة  األجداد واآلباء، وأن حل  فلسطني هي أرض 

املمكن املتضمن حكاًم عودة كل الالجئني الفلسطينيني إىل مدنهم وقراهم وبيوتهم يف فلسطني”.

سورية  إىل  فلسطني  من  املمتد  املقاومة  تحالف  مناعة  مدى  واألحداث  الوقائع  “أثبتت  وزاد: 
تحققت  التي  واالنتصارات  املقاومة  إرادة  بفعل  قوته  تنامت  الذي  التحالف  هذا  وإيران.  ولبنان 
يف جنوب لبنان بقيادة حزب الله والتي تجسدت يف حرب متوز )يوليو( عام 2006، وكذلك انتصار 
النازي”. كام  الصهيوين  العدوان  أهداف  وإفشال  غزة  قطاع  بقيادة حامس يف  الفلسطينية  املقاومة 
وجه املؤمتر العام الثامن “تحية تقدير للرئيس بشار األسد، مثمنني الدور السوري الحكيم والريادي 
يف دعم قضية شعبنا والتضحية من أجلها”، كذلك حيّا املؤمتر “حزب الله املجاهد وقائده السيد حسن 

نرص الله، ومثن دور الحزب يف معركة املقاومة والحرية الواحدة” مع تقدير دور إيران.

وثيقة رقم 143: 

مؤمتر صحفي مشرتك للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظريه األمرييك 
واملساعدات  غزة،  قطاع  عىل  والحصار  السالم،  عملية  حول  أوباما  باراك 
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شكر الرئيس محمود عباس الرئيس األمرييك باراك أوباما عىل الدعم اإلضايف بقيمة 400 مليون 
دوالر ملساعدة الفلسطينيني يف الضفة وغزة إلقامة مشاريع إسكان وبناء مدارس وتنمية اقتصادية.

ووصف سيادته، يف مؤمتر صحايف مشرتك عقده مع الرئيس أوباما يف البيت األبيض، هذه املساعدة 
األمريكية بإشارة إيجابية، داعياً إىل إنهاء الحصار عن غزة.

وقال السيد الرئيس “نحن أجرينا محادثات هامة جداً حول العملية السياسية، وحول مجريات 
األحداث التي جرت مؤخراً بالنسبة لقطاع غزة”، مضيفاً سيادته “نحن نقدر تقديراً عالياً الجهد الذي 
تبذله معنا الواليات املتحدة والرئيس باراك أوباما حول تطوير الوضع الفلسطيني االقتصادي واألمني 

والذي وصل إىل صورة مرضية، إال إننا مصممون عىل االستمرار بجهودنا لتحقيق التقدم املطلوب”.

وتابع السيد الرئيس: “نقدر تقديراً عالياً االهتامم والتصميم لدى الرئيس أوباما من أجل الوصول 
ألنها  املسرية  هذه  عن  نتخىل  لن  أننا  له  أؤكد  وأنا  ممكنة،  فرصة  أقرب  يف  السياسية  العملية  إىل 
مصلحتنا، مصلحتنا أن يكون هناك سالم، مصلحة إرسائيل، وأيضاً مصلحة العامل وعىل رأسه الواليات 

املتحدة”.
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وقال سيادته: “نحن نعرف أن الوقت مهم ويجب أال نضيع الوقت، ونحن نؤكد إرصارنا وتصميمنا 

عىل تحقيق السالم يف أقرب فرصة ممكنة، وهنا ال بد يل اآلن أن أشكر الرئيس أوباما عىل الدعم الذي 

سيقدمه إىل غزة، الذي تحدثنا به اآلن، هذه إشارة جيدة إىل أن الواليات املتحدة مهتمة جداً مبعاناة 

الشعب الفلسطيني يف غزة ويف الضفة الغربية”.

وتابع السيد الرئيس “كذلك تحدثنا حول فك الحصار اإلرسائييل عن الشعب الفلسطيني لفتح 

الشعب  لحياة هذا  الرضورية  األمور  البناء وغريها من  اإلنسانية ومواد  املواد  أجل  املعابر من  كل 

هناك”.

وقال “نقدر االهتامم بلجنة التحقيق التي تقرر أن يجري إنشاؤها من أجل التحقيق فيام جرى 

من أحداث مؤخراً حول ما نسميه بقافلة الحرية”.

وتابع السيد الرئيس محمود عباس “أقول أمامكم فخامة الرئيس إننا لسنا معنيني بالتحريض ضد 

إرسائيل وال نرغب بذلك، ونحن معنيون بالتعايش مع إرسائيل ألننا ننظر إىل املستقبل لبناء الدولة 

الفلسطينية املستقلة التي تعيش جنباً إىل جنب مع إرسائيل بأمن واستقرار”.

العربية  القمم  أقرتها  التي  للسالم  العربية  املبادرة  عىل  ونؤكد  نتبنى  نحن  “لذلك  وأضاف 

إرسائيل من  انسحبت  إذا  بإرسائيل  االعرتاف  إىل  وإسالمية  عربية  دولة   57 تدعو  والتي  واإلسالمية، 

األرايض العربية املحتلة”.

بالذات، يف  السالم،  يبذلها من أجل عملية  التي  أوباما  الرئيس  وعب سيادته عن تقديره لجهود 

الرشق األوسط، وقال: “نحن نعرف متاماً ونقدر ما قلتموه إن مرشوع الدولتني هو مصلحة حيوية 

أمريكية، هذا شعار نحن نعتز به، ونعدكم أننا سنكون يف منتهى الجدية لعدم إضاعة الوقت والوصول 

إىل سالم”.

إن  نقول  ال  نحن  املبارشة،  إىل  املبارشة  غري  املفاوضات  من  لالنتقال  “بالنسبة  سيادته،  وأضاف 

لدينا رشوط مسبقة، وإمنا حصل أننا اتفقنا عىل أنه عندما يحصل تقدم يف املفاوضات غري املبارشة أن 

نذهب إىل املبارشة، واآلن نحن نسعى، والرئيس يسعى بكل جهده، من أجل أن يحصل هذا التقدم 

الذي يقودنا إىل املفاوضات املبارشة”.

من جانبه، قال الرئيس األمرييك باراك أوباما “إن الوضع يف غزة ال يحتمل”، وأضاف أن واشنطن 

ستستخدم كل نفوذها إلخراج عملية السالم من املأزق الذي تعيشه، وأن تقدماً كبرياً يكن إحرازه يف 

الرشق األوسط هذا العام، مؤكداً أن الوقت حان للتحرك باتجاه حل الدولتني.

ودعا أوباما إرسائيل إىل احرتام التحقيق حول الهجوم عىل أسطول الحرية وفق املعايري التي حددتها 

األمم املتحدة، ووعد بأن تقدم الواليات املتحدة 400 مليون دوالر من املساعدات للفلسطينيني.

اليومية  الحياة  تحسني  يف  التزامنا  تأكيد  نعيد  أن  املهم  من  أنه  “نعتقد  أوباما  الرئيس  وقال 

للفلسطينيني العاديني”، وأضاف “إن عىل إرسائيل العمل مع كافة األطراف لحل أزمة غزة”.


