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وثيقة رقم 178:

مؤمتر صحفي ملحمود عباس حول املفاوضات املبارشة، واملصالحة الوطنية178

9 آب/ أغسطس 2010

قال السيد الرئيس محمود عباس، إنه “إذا دعت اللجنة الرباعية للذهاب إىل مفاوضات مبارشة 

وفق قرارها الصادر يف 19–3–2010 فإننا مستعدون للذهاب مبارشة إىل هذه املفاوضات”.

وجدد سيادته خالل لقائه رؤساء تحرير الصحف املحلية وكتاب األعمدة وممثيل وسائل اإلعالم يف 

مقر الرئاسة يف مدينة رام الله مساء اليوم، تأكيده عىل أن القيادة الفلسطينية ستذهب إىل املفاوضات 

املبارشة وغري املبارشة بعد تحقيق مسألتي تحديد مرجعيات املفاوضات ووقف االستيطان.

وأشار سيادته، إىل أن هذه ليست رشوطاً فلسطينية إمنا هي متطلبات لنجاح املفاوضات وهي 

مذكورة يف خطة خارطة الطريق التي أصبحت قراراً أممياً، موضحاً أن هناك اتفاقاً ثنائياً )فلسطيني – 

إرسائييل( يقيض بعدم إجراء أي خطوات أحادية الجانب متس قضايا الوضع النهايئ أو تعمل عىل تغيري 

الوضع القائم عىل األرض.

وهي  املبارشة  املفاوضات  إىل  بالعودة  تتعلق  اقرتاحات  ثالثة  قدمنا  لقد  الرئيس،  السيد  وقال 

إصدار بيان من الرئيس األمرييك يحدد مرجعية املفاوضات، أما االقرتاح الثاين فهو عقد لقاء ثاليث بني 

السلطة الفلسطينية والواليات املتحدة وإرسائيل، لتحديد مبادئ املفاوضات.. وتم رفضهام، وأضاف 

سيادته، إن االقرتاح الثالث يتعلق بإصدار بيان من اللجنة الرباعية يحدد مرجعية املفاوضات وهذا 

االقرتاح يبحث ومل نتلق رداً نهائياً حوله.

وأضاف، أنه سيقوم بالرجوع للقيادة الفلسطينية لدراسة كافة الخيارات املتاحة.

وتطرق السيد الرئيس خالل اللقاء، إىل نتائج زيارته األخرية إىل الواليات املتحدة ولقائه بالجالية 

التي  الجنسيات  القوات متعددة  اللقاء عىل قضيتي  الرتكيز خالل  أنه تم  إىل  اليهودية هناك، مشرياً 

ستتواجد يف األرايض الفلسطينية يف حال إعالن الدولة الفلسطينية، والقضية األخرى هي التحريض.

األرايض  عىل  تتواجد  قوات  أي  يف  يهود  هناك  يكون  بأن  مانع  لدينا  ليس  “إنه  سيادته،  وقال 

الفلسطينية، وإمنا نرفض أن يكون هناك إرسائيليني موجودين يف هذه القوات حتى لو كانوا مسلمني”.

وأضاف، أما بالنسبة لقضية التحريض فقد أكدنا عىل إعادة تشكيل اللجنة الثالثية ملراقبة كافة 

أشكال التحريض بني الجانبني.

وأعرب سيادته، عن أمله بأن يقوم األشقاء العرب بزيارة األرايض الفلسطينية واالطالع عن قرب 

عىل األوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء االحتالل.

بل  السجان  مع  تطبيعاً  يعتب  القدس ال  الفلسطينية وخصوصاً مدينة  األرايض  زيارة  “إن  وقال، 

هو كرساً للحصار املفروض عىل السجني، والدين اإلسالمي ال يحرم هذه الزيارات كام يدعي البعض”.
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وتطرق السيد الرئيس إىل قضية املصالحة الوطنية قائاًل، إن املصالحة الوطنية لها األولوية ألن أي 
حل سيايس بدون وحدة وطنية لن يجسد عىل األرض، داعياً حركة حامس إىل التوقيع عىل الوثيقة 

املرصية والذهاب إىل انتخابات يكون فيها الشعب الفلسطيني هو الحكم.

وشدد السيد الرئيس عىل أن كرامة املواطن الفلسطيني مصانة مبوجب القانون، “ونرفض أن تهان 
كرامة املواطن مهام كانت جريته وسيعاقب من يهني هذه الكرامة”.

وقال سيادته، إن برنامجنا االنتخايب كان يركز عىل موضوع توفري األمن واألمان وهذا تم بحمد 
الله وأيضاً كان يركز عىل موضوع بناء املؤسسات وهو يف طور البناء.

وأضاف، هناك أمرين ليس مسموح بهام يف الضفة الغربية، وهام السالح وتبييض األموال وما عدا 
ذلك لكل إنسان الحرية الكاملة يف فعل ما يريد.

أي يشء  يصل  ومل  يفعل  مل  القدس  صمود  لدعم  العريب  الدعم  أن  عىل  التأكيد  سيادته  وجدد 
للجامعة العربية من األموال التي أقرت يف قمة رست والتي تقدر بحوايل 500 مليون دوالر.

وثيقة رقم 179:

التقرير السنوي للحكومة الفلسطينية يف رام الله179

9 آب/ أغسطس 2010

أصدرت الحكومة، اليوم، تقريراً سنوياً يوضح أبرز انجازاتها منذ شهر أيار 2009 وحتى أيار 2010 
يف قطاعات الحكم، والتنمية االجتامعية، والتنمية االقتصادية، والبنية التحتية.

التقرير يظهر مدى جدية السلطة الوطنية يف بناء  وقال رئيس الوزراء د. سالم فياض “إن هذا 
الدولة املستقلة عىل حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الرشقية، ونحن مرصون 
الصعوبات  الدولة وإنهاء االحتالل، مهام كانت  لبناء مؤسسات  الحكومة  عىل امليض يف تنفيذ خطة 

والعراقيل التي يضعها االحتالل”. 

الدولة ومن ذلك رصف  بناء مؤسسات  يف  ملموساً  تقدماً  الحكومة حققت  أن  التقرير  ويوضح 
 23 وتطوير  وتوسيع  مدرسة جديدة   34 بناء  ليشمل  التعليم  قطاع  لتطوير  دوالر  مليون   31 قرابة 
أخرى يضاف إليها بناء 3 مدارس جديدة وإعادة تأهيل 12 قامئة يف القدس الرشقية، إىل جانب تقديم 
الوطن، وتقديم 2 مليون دوالر لدعم  للتعلم داخل وخارج  2100 منحة دراسية لطلبة فلسطينيني 

مدارس القدس وتغطية العديد من مستلزماتها رغم الصعوبات التي فرضها االحتالل.

ويف مجال الصحة، قامت الحكومة ببناء 11 عيادة جديدة، وتوسيع وتطوير 30 عيادة قامئة، كام 
افتتحت مجمع فلسطني الطبي يف مدينة رام الله وشغلت قسم الطوارئ فيه، واستحدثت أول بنك 
وطني للدم يف فلسطني، وكذلك أول مركز وطني لعالج مدمني املخدرات، وبنت 4 طوابق إضافية 
يف مستشفى رفيديا بنابلس، باإلضافة إىل استكامل برنامج خدمات الرعاية الصحية األولية يف كافة 
املحافظات والذي متكن من تغطية 95% من التطعيم املوحد لألطفال، كام متكنت من تقليل العبء 

املادي لفاتورة العالج الشهرية عب تطوير الخدمات املقدمة للمواطنني يف مشايف الوطن. 


