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يعني املثابرة والتصميم عىل تحقيقها .وال مجرد القول إننا سوف نفعل وإمنا أن نفعله .ونحن نفعل
سواء يف مواجهة األخطار التي تشكلها القاعدة وإيران أو بالنسبة لتعزيز أمن إرسائيل .وشكراً لكم.
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مؤمتر صحفي بني باراك أوباما وامللك األردين عبد الله الثاين حول
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الربيع العريب واملفاوضات اإلرسائيلية الفلسطينية
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نص ترصيحات الرئيس أوباما وامللك عبد الله الثاين بعد اجتامعهام بالبيت األبيض 17 ،أيار /مايو،
البيت األبيض ،مكتب السكرتري الصحفي:
بالطبع ،من دواعي رسوري البالغ أن أرحب مرة ثانية بصديقي الحميم امللك عبد الله يف
البيت األبيض .لدى الواليات املتحدة واألردن عالقة طويلة العهد وعالقة غري عادية من التعاون يف
طائفة كبرية من املجاالت .وإنني أقدر نصائح جاللته يف كثري من املناسبات ،ومن الجيل أن هذا اللقاء
كان فرصة لنا يك نتبادل وجهات نظرنا حول التحوالت االستثنائية الجارية يف جميع أنحاء الرشق
األوسط ،جميع أنحاء املنطقة.
بحثنا الوضع يف ليبيا؛ ونحن ممتنون لدعم مجموعة كبرية من الدول العربية يف جهودنا للتيقن
من إيصال املساعدات اإلنسانية وتأمني حامية إنسانية داخل ليبيا .وبحثنا التحول الرسيع الجاري
يف بلدان مثل مرص وتونس ،واتفق كالنا عىل أنه من األهمية الحاسمة مبكان أن ال مييض اإلصالح
السيايس قدماً فحسب بل أن تواكبه إصالحات اقتصادية هناك كذلك .ألن الكثري جداً مام يجري هناك
متصل بطموحات صغار السن يف جميع أنحاء العامل العريب بأن يتمكنوا من تقرير مصريهم بالذات
ومتابعتهم التعليم وحصولهم عىل وظائف ومتكنهم من إعالة أرسهم .وسينطوي ذلك عىل وجوب
إعادة بناء بعض من البنى التحتية القدمية التي كانت تعيق قدراتهم عىل التقدم.
وتطرق جاللته لجهود اإلصالح الجارية داخل األردن كذلك؛ ونحن رحبنا مببادرات سبق أن تبناها
جاللته .ونحن نشعر بثقة أنه وإىل املدى الذي يتمكن هو من دفع هذه اإلصالحات قدماً سيرتجم
ذلك خرياً لألمن واالستقرار يف األردن وكذلك سيعود بالنفع عىل الرخاء االقتصادي للشعب األردين.
ونحن يسعدنا جداً أن ندعمه يف هذا املضامر.
ويف هذا اإلطار كان من األمور التي ناقشناها كيف ميكن للواليات املتحدة أن تواصل دعمها
لهذه الجهود االقتصادية التي اعتمدها جاللته .وبالتايل يرسين أن أعلن أننا خصصنا عدة ماليني من
الدوالرات من خالل أوبيك وأن حوايل مليون دوالر سترصف عىل التنمية االقتصادية داخل األردن.
إضافة إىل ذلك ،ويف ضوء الطفرة الكبرية يف أسعار السلع يف جميع أنحاء العامل ،سنقوم بتزويد األردن
بكمية  50ألف طن من القمح .وكل هذه (املعونات) ستساعد يف إشاعة استقرار كلفة املعيشة
والوضع اليومي لألردنيني ،كام ستوفر أساساً يتيح لإلصالحات االقتصادية أن متيض قدماً وللتنمية يف
املدى البعيد أن تتحقق .لهذا نحن سعداء جداً بأن ننخرط مع جاللته يف هذه املسألة.
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كام ناقشنا وضع النزاع اإلرسائييل – الفلسطيني؛ ونحن االثنان نتشاطر الرأي بأنه رغم ما اجتاح
املنطقة من تغيريات هائلة أو رمبا بسبب التغيريات الجمة الحاصلة يف املنطقة فإن من املهم أكرث
من أي وقت مىض أن يجد اإلرسائيليون والفلسطينيون سبيالً للعودة إىل مائدة (املفاوضات) وإطالق
عملية مفاوضات بحيث ميكنهام تأسيس دولتني تعيشان جنباً إىل جنب يف سلم وأمان.
ومن الواضح أن األردن ،بالنظر إىل سالمه الخاص مع إرسائيل ،لديه مصلحة هائلة يف هذا ولدى
الواليات املتحدة مصلحة هائلة يف هذا .ونحن سنظل نتشارك سعياً لتشجيع حل متكافئ وعادل
ملشكلة ظلت تقض مضاجع املنطقة لسنوات طويلة للغاية.
أخرياً ،أود أن أقول بأننا ما زلنا نثمن كل التعاون يف مجال األمن ومكافحة اإلرهاب الذي نلقاه
من األردنيني .وهو هام ألمننا ونحن نتوقع أن تستمر تلك الرشاكة.
إذن ،يا صاحب الجاللة ،أنتم موضع ترحيب هنا عىل الدوام .والشعب األمرييك يكن محبة
للشعب األردين .ونحن عىل ثقة من أنه خالل هذه الحقبة املدهشة من التحول يف املنطقة سيكون
األردن رائداً يف دفع عجلة عملي ٍة [تنموية] ُتوجد فرصاً أكرب وتكفل أن األردن سيكون منوذجاً لدولة
عربية مزدهرة وعرصية وناجحة يف ظل قيادتكم.
إذن ،شكراً جزيالً لكم.
امللك عبد الله :شكراً السيد الرئيس .يرسين أن أعود إىل هنا ،ومرة ثانية أن أنتهز هذه الفرصة
ألشكركم شخصياً وحكومتكم عىل الدعم الهائل الذي أظهرمتوه لألردن اقتصادياً ولدعم الواليات
املتحدة وكثري من أصدقائنا دولياً يف متكيننا من دفع عجلة اإلصالح بإقدام يف بلدنا ،وكذلك عىل
اهتاممكم وتأييدكم املتواصلني للقضية الجوهرية للرشق األوسط أال وهي السالم اإلرسائييل –
الفلسطيني.
ونحن شاكرون جداً جداً لدور الرئيس يف كل هذه املسائل .ويرسين أن أعود إىل هنا .وسأظل
رشيكاً قوياً لك ،بخصوص جميع هذه التحديات التي نجابهها .شكراً لكم.
الرئيس أوباما :حسناً ،شكراً جزيالً لكم ،جميعاً.
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رسالة من محمد بديع حول نكبة فلسطني
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 19أيار /مايو 2011
“فلسطني” ..األرض املباركة ،أرض األنبياء ..ومهبط الرساالت ..وأرض الجهاد والرباط إىل يوم
الدين ،يف األعامق محفورة ،ويف الرشايني ترسي ،ويف األوردة تسري مع كل قطرة دم ،فهي جز ٌء
تجسدت فيها وحدة االنتامء
من عقيدة األمة ،والقضية الفلسطينية هي قضية األمة املركزيةَّ ،
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