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وثيقة رقم 187:

مؤمتر صحفي مشرتك لهيالري كلينتون واملبعوث الخاص للسالم يف الرشق 
األوسط جورج ميتشل حول عملية السالم187

20 آب/ أغسطس 2010

هيالري  الخارجية  وزيرة  هنا  معنا  الخارجية.  وزارة  إىل  بكم  وأهاًل  الخري  صباح  كراويل:  السيد 
كلينتون ومبعوثنا الخاص جورج متشل، وسيحدثانكم عن أحدث التطورات يف سعينا للسالم يف الرشق 
األوسط. ستبدأ الوزيرة ببيان موجز؛ وسيبقى جورج متشل ليجيب عىل أسئلتكم. وينضم إلينا اليوم 
مارثا” وسيتشاطرون  “كرمة  اآلن يف جزيرة  املوجودون  األبيض  للبيت  الصحفي  الفريق  زمالؤكم يف 

معكم طرح األسئلة.

ولكن سنبدأ بالوزيرة كلينتون.

س: ال تروق يل هذه الفكرة. إنهم يف جزيرة “كرمة مارثا” )ضحك(.

الوزيرة كلينتون: سأعني مفاوضاً ليتداول األمر )ضحك(.

عجلة  لدفع  الدوليني  ورشكائنا  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  مع  عملنا  الحكومة،  هذه  بداية  منذ 
والكرامة  األمن  يضمن  الذي  الدولتني  حل  ذلك  يف  مبا  األوسط،  الرشق  يف  الشامل  السالم  قضية 
لإلرسائيليني والفلسطينيني. والرئيس وأنا متشجعان ملا يبديه رئيس الوزراء نتانياهو والرئيس عباس 
إىل جنب  تعيشان جنباً  الدولتني – إرسائيل وفلسطني  التزامهام بهدف  قيادة، ونشاركهام متاماً  من 

يف سالم وأمن.

وبعد املحادثات املتقاربة واملشاورات مع كال الجانبني، وبالنيابة عن الحكومة األمريكية، دعوت 
أيلول/  من  الثاين  يف  ليجتمعا  عباس  الفلسطينية  السلطة  ورئيس  نتانياهو  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس 
سبتمب يف واشنطن العاصمة إلعادة إطالق املفاوضات املبارشة بغية حل جميع قضايا الوضع النهايئ 

التي نعتقد أن باإلمكان استكاملها يف غضون سنة.

وقد دعا الرئيس أوباما الرئيس املرصي مبارك وامللك عبد الله عاهل األردن للحضور نظراً لدورهام 
سيعقد  لنجاحنا.  أساسيان  بالسالم  والتزامهام  املتواصلة  فقيادتهام  املجهود.  هذا  يف  األهمية  البالغ 
الرئيس اجتامعات ثنائية مع الزعامء األربعة تتبعها مأدبة عشاء معهم يف األول من أيلول/ سبتمب. 
كام دعي ممثل الرباعية توين بلري إىل مأدبة العشاء نظراً لعمله املهم يف مساعدة الفلسطينيني عىل 
وجهت  وقد  املفاوضات.  خالل  يستمر  أن  يجب  مجهود  وهو  املستقبلية،  دولتهم  مؤسسات  بناء 
الدعوة لرئيس الوزراء نتانياهو والرئيس عباس لينضام إىل هنا يف وزارة الخارجية يف اليوم التايل لعقد 

اجتامع ثاليث نطلق منه مجدداً املفاوضات املبارشة.

تعيقها.  تعزيز مجهودنا وال  األطراف يف  أن تسهم ترصفات جميع  املهم  قدماً، من  وفيام منيض 
أننا سنصطدم  فيه  أمامنا. ومام ال ريب  املايض؛ وستكون هناك صعوبات  كانت هناك صعوبات يف 
املحادثات عن  بنا وإخراج هذه  الهزية  إلحاق  يحاولون  السالم  أعداء  العقبات. وسيظل  مبزيد من 
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مسارها. ولكنني أطلب من األطراف املعنية أن تواظب وأن تواصل مسريتها إىل األمام حتى يف خضم 
األوقات العصيبة، وأن تواصل العمل والجهد لتحقيق سالم عادل ودائم يف املنطقة.

وكام قلنا من قبل، هذه املفاوضات يجب أن تجري بدون رشوط مسبقة وأن تتميز بحسن النية 
والتزام بنجاحها مام سيجلب مستقباًل أفضل لجميع شعوب املنطقة.

جورج. شكراً لكم جميعاً.

وثيقة رقم 188:

الفلسطينية  والسلطة  “إرسائيل”  فيه  تدعو  الدولية  الرباعية  اللجنة  بيان 
إىل إطالق املحادثات املبارشة188

20 آب/ أغسطس 2010

دعت األمم املتحدة ورشكاؤها يف اللجنة الرباعية إرسائيل والفلسطينيني إىل استئناف املحادثات 
املبارشة الشهر القادم بهدف التوصل إىل حل واسع النطاق خالل اثني عرش شهراً وإنهاء النزاع الدائر 

يف املنطقة منذ أمد بعيد.

ويف بيان صادر صباح اليوم دعا أعضاء اللجنة الرباعية، األمم املتحدة واالتحاد األورويب والواليات 
املتحدة وروسيا، الجانبني إىل بدء مفاوضات مبارشة يف الثاين من أيلول/ سبتمب يف واشنطن “لحل كل 

قضايا الوضع النهايئ وتحقيق تطلعات الجانبني”.

وقد توقفت املحادثات املبارشة منذ نهاية عام 2008، إال أن محادثات غري مبارشة استؤنفت يف 
أيار/ مايو هذا العام مع الزيارات املكوكية ملبعوث الواليات املتحدة للرشق األوسط، جورج ميتشل 

بني رئيس الوزراء اإلرسائييل، بنيامني نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

الدول  جامعة  موافقة  مع  الجانبني  بني  املبارشة  غري  املحادثات  من  جوالت  سبع  عقدت  وقد 
العربية الشهر املايض عىل الدعم، من حيث املبدأ، لبدء عباس محادثات مبارشة يف الوقت الذي يراه 

مناسباً.

وأشار بيان اليوم إىل أن اللجنة تعرب عن عزمها عىل دعم األطراف خالل املفاوضات، التي يكن 
أن تختتم خالل عام وتنفيذ االتفاق.

أعامل  أي  وتجنب  النفس  الهدوء وضبط  مراعاة  إىل  الطرفني  تدعو مجدداً  اللجنة  “إن  وأضاف 
استفزازية واللغة التحريضية”.

وأكد البيان أن املحادثات املبارشة ستكون ناجحة فقط إذا ما كان هناك دعم إقليمي ودويل 
سالم  إحالل  إىل  والسعي  الفلسطينية  الدولة  بناء  عملية  نفسه  الوقت  يف  وتوازيه  للمحادثات 
السالم  ومبادرة  الصلة  ذات  األمن  مجلس  وقرارات  مدريد  مرجعية  يف  جاء  كام  ودائم  شامل 

العربية.


