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خامساً– أن الجامعة العربية ،والقادة العرب املعنيني مطلعون أو ًال بأول عىل أحداث وتطورات
ومجريات املفاوضات.
سادساً– أن تأكيد رئيس طاقم املفاوضات بأن الوثائق والخرائط مجتزأة وليست أصلية يبني
بوضوح أن املستهدف أوالً هو صمود الشعب الفلسطيني وإنجازاته السياسية.
سابعاً– أن اللجنة املركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني تعترب الحملة مبثابة عملية اغتيال
سيايس يستهدف رئيس حركة التحرر الوطنية الفلسطينية رئيس الشعب الفلسطيني ،ونسف
اإلنجازات السياسية التي حققها شعبنا عىل صعيد بناء مؤسسات السلطة الوطنية ،وقطع الطريق
عىل االعرتافات الدولية بالدولة الفلسطينية املستقلة بعاصمتها القدس ،وهجوم ًا من الخلف إلجهاض
املرشوع الوطني الفلسطيني كمرشوع تحرري دميقراطي تقدمي يف املنطقة العربية.
ثامناً– أن اللجنة املركزية تنبه قناة الجزيرة [و] وسائل إعالم تتبنى حملتها من االنزالق يف
فخ الدعاية املنظمة ضد القيادة الفلسطينية بغرض التأثري السلبي عىل الروح املعنوية للشعب
الفلسطيني واملوقف السيايس املتقدم وتدعوها إىل عدم االصطفاف يف الجبهة املعادية لطموحات
وأهداف الشعب الفلسطيني ..وتؤكد أنها ستبقى أمينة عىل القرار التاريخي ،وأن شعبنا الفلسطيني
قوي عىل حامية إنجازاته واملرشوع الوطني ،بثقة عالية حتى تحقيق الحرية واالستقالل وقيام الدولة
الفلسطينية املستقلة بعاصمتها القدس.
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مؤمتر صحفي لهيالري كلينتون ووزير الخارجية األردين نارص جودة حول
العالقات والربيع العريب و“عملية السالم” واملفاوضات[ 21مقتطفات]
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وزارة الخارجية األمريكية
مكتب املتحدث الرسمي
ترصيحات وزيرة الخارجية هيالري رودام كلينتون ووزير خارجية األردن نارص جودة بعد
اجتامعهام يف  26كانون الثاين /يناير 2011
الوزيرة كلينتون :مرحباً بالجميع ،وأهالً بكم يف وزارة الخارجية .وأرحب خاصة بصديقي وزمييل
وزير الخارجية ،الذي كان يل حظ لقائه عدة مرات خالل السنتني األخريتني ،ملناقشة مجموعة من
القضايا الجدية والهامة جد ًا.
قبل أن أبدأ الحديث حول اجتامعنا اليوم ،أريد أن أقول كلمة عن االحتجاجات الجارية يف
القاهرة ويف مدن مرصية أخرى .فإننا إذ نراقب الوضع بدقة بالغة ،ندعو كافة األطراف إىل ضبط
النفس واالمتناع عن مامرسة أعامل العنف .إننا ندعم الحقوق العاملية للشعب املرصي التي تشمل
حقوق حرية التعبري واالجتامع والتجمع .ونحث السلطات املرصية عىل عدم منع املظاهرات السلمية
أو حجب مواقع االتصاالت ،مبا يف ذلك مواقع شبكات وسائل اإلعالم االجتامعية.
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ونحن نؤمن بقوة بأنه تتوفر للحكومة املرصية فرصة هامة يف هذه اللحظة من الزمن لتنفيذ
إصالحات سياسية ،واقتصادية ،واجتامعية تستجيب لالحتياجات واملصالح املرشوعة للشعب املرصي.
وإن الواليات املتحدة ملتزمة بالعمل مع مرص ومع الشعب املرصي يف سبيل تقدم هذه األهداف.
وكام قلت مؤخراً يف الدوحة ،يسعى الناس يف مجمل الرشق األوسط مثل الناس يف كل مكان للحصول
عىل فرصة للمساهمة والقيام بدور يف عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل مجرى حياتهم .وكام قال
الرئيس يف خطابه حول حالة االتحاد مساء أمس ،فإن الواليات املتحدة تدعم الطموحات والتطلعات
الدميقراطية لجميع الشعوب.
عندما كنت مؤخراً يف املنطقة ،قابلت مجموعة كبرية من جامعات املجتمعات األهلية واستمعت
منها مبارشة إىل أفكارها التي تهدف إىل تحسني األوضاع يف بلدانها ،ومنح حيز أكرب وصوت أعىل
لطموحاتهم من أجل املستقبل .ولقد كنا نثري باستمرار مع الحكومة املرصية عىل مدى سنوات
عديدة ،كام مع حكومات أخرى يف املنطقة ،رضورة إجراء إصالحات وتوفري االنفتاح واملشاركة األوسع
من أجل تأمني حياة أفضل ومستقبل أفضل للناس.
بالنسبة يل ،كانت محادثايت مع وزير الخارجية األردين ُتش ِّكل دامئاً تجربة خاصة نظراً لجميع
األعامل التي يجري تنفيذها يف األردن .ويف كل فرصة كنا نتقابل فيها ،كانت هذه املحادثات تعكس
صداقتنا الطويلة األمد وأهدافنا املتبادلة التي نتشاطرها بني األردنيني واألمريكيني .وأنا أق ّدر وأحرتم
مشورته بشكل خاص .ظلت للواليات املتحدة عالقة طويلة األمد ووثيقة مع األردن طوال عقود
عديدة .ونحن نقدر إرشادات األردن يف املنطقة ،وقد تكلمنا مطوالً اليوم حول العديد من القضايا.
وعبنا عن آمالنا بأن يكون الشعب اللبناين بالذات ،وليس قوى خارجية،
لقد تكلمنا حول لبنان ّ
هو الذي يحافظ عىل استقالل وسيادة لبنان .وأنا أعرف أن وزير الخارجية وصاحب الجاللة يشاركاننا
هاجسنا حول السالم واالستقرار يف املنطقة .وأثني عىل الدعوة التي وجهها إىل لبنان للمحافظة عىل
وحدته الوطنية ،وأمنه ،واستقراره.
لقد طور األردن عالقات هامة مع العديد من البلدان الهامة وبنى لنفسه مركزاً فريداً ومحرتماً
كوسيط للسالم بني أطراف مختلفة .وكان األردن العباً حاسامً يف تصميم مبادرة السالم العربية
عام  2002التي جمعت سوية  57دولة مسلمة من أجل الدعوة إىل سالم شامل بني إرسائيل وجميع
الدول العربية .كام خدمت قوات حفظ السالم األردنية يف أماكن نائية حول العامل شملت هايتي،
والسودان ،وساحل العاج .ويف وقت سابق من هذا الشهر ،قام رئيس الوزراء األردين ومعه وزير الخارجية
نارص جودة بأول زيارة يقوم بها رئيس حكومة لالجتامع بأعضاء الحكومة املنتخبة حديثاً يف العراق.
وبالنسبة لدولتينا ،يبقى السالم الدائم يف الرشق األوسط أولويتنا األوىل .ولذا تر ّكز قدر كبري من
مباحثاتنا اليوم حول وسائل االستمرار يف العمل عىل حل الدولتني الذي يضمن األمن إلرسائيل ويحقق
الطموحات املرشوعة للشعب الفلسطيني يف أن تكون له دولة خاصة به .يعتقد األردن ،كام الواليات
املتحدة ،أن مثل هذا االتفاق لن يحقق السالم واالزدهار للذين تأثروا مبارشة فحسب بل سيشكل
أيضاً خطوة رئيسية باتجاه قيام عامل خال ٍ من التطرف .إن الدبلوماسية األردنية التي ال تكل كانت
وال تزال ُتش ِّكل جهداً ال غنى عنه يف هذه العملية.
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واآلن ،لقد تحدثنا حول العديد من األمور األخرى :شح املياه ،ارتفاع أسعار املواد الغذائية وأسعار
النفط ،ورضورة مواصلة اعتامد إصالحات اجتامعية واقتصادية .وقد اتخذ األردن خطوات حاسمة يف
هذا السياق بالذات .وكنت فخورة جداً بأن يكون وزير الخارجية هنا عندما أعلنا منحة رشاكة تحدي
األلفية .فقد ل ّبى األردن املعايري العالية لرشاكة تحدي األلفية بالنسبة لهذه املؤرشات االجتامعية
والسياسية ونظام الحكم .والتزم ذلك االتفاق بتقديم مبلغ  275مليون دوالر للتنمية املستدامة،
وتوفري فرص عمل ،وتأمني مياه الرشب النظيفة .وشكل ذلك تصويتاً بالثقة للمسار الذي يتبعه
صاحب الجاللة .ويف ترشين الثاين /نوفمرب املايض ،دعت الحكومة مراقبني دوليني ملراقبة االنتخابات
النيابية وأعلن هؤالء املراقبون أن العملية كانت سلمية ،ونزيهة ،وشفافة.
يرضب األردن مثاالً عظيامً ونعتز بأن يكون بلدنا رشيكاً وصديقاً لكم .لقد أدت ستون سنة
من االحرتام املتبادل ،واملصالح األمنية املشرتكة والقيم املشرتكة إىل بناء عالقة متينة ودامئة ،ونحن
سنستمر يف التطلع إىل األردن لقيادة مزيد من التقدم يف املنطقة يف الوقت الذي نواجه فيه التحديات
املاثلة أمامنا.
وشكراً جزيالً لك أيها الوزير.
وزير الخارجية جودة :شكراً جزيالً لك السيدة الوزيرة لكلامتك الودودة ،ولصداقتك ،وللرشاكة
التي نتمتع بها بني بلدينا .إنها لسعادة ورشف يل حقاً أن أكون هنا يف وزارة الخارجية مرة أخرى
اليوم ،وأود أن أشكرك عىل استقبالك الحار وعىل املباحثات البناءة واملهمة التي أجريناها اليوم حول
جهود السالم ،والقضايا اإلقليمية ،وعالقتنا الثنائية املمتازة ،وطرق وأساليب تعزيزها والبناء عليها.
إن جهود السالم يف الرشق األوسط ،كام قلتِ ،السيدة الوزيرة ،وصلت مفرتق طريق حاسم .فهناك
شعور متنا ٍم وملح بالحاجة لالستعجال يف استئناف املفاوضات املبارشة التي تعالج جميع املسائل
األساسية للحدود ،واألمن ،والقدس ،والالجئني ،واملياه يف املستقبل القريب جداً ،وذلك بالرتافق مع
السياق املالئم والفعال الذي يضمن استمرار تلك املفاوضات دون انقطاع إىل أن تنتهي باتفاق يحقق
حل الدولتني ضمن اإلطار الزمني املتوقع الذي حددته اللجنة الرباعية بفرتة  12شهراً عندما جرى
استئناف املباحثات املبارشة يف الثاين من أيلول /سبتمرب .2010
لقد ناقشنا ،الوزيرة كلينتون وأنا ،الوسائل التي ميكن من خاللها استئناف املفاوضات املبارشة
اإلرسائيلية – الفلسطينية برسعة .واتفقنا سوية عىل أن الجمود الحايل غري مقبول بكل بساطة كام أن
له مضاعفات خطرية عىل أمن واستقرار املنطقة .وقد ظل جاللة امللك يشدد دامئاً عىل أن حل الدولتني
هو الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني – اإلرسائييل الذي ُيش ِّكل صميم النزاع العريب – اإلرسائييل.
ليست هناك أية بدائل لهذا الحل ،وكام ح ّذر جاللة امللك ،مع التغري يف الدميوغرافيا والجغرافيا ،ومع
ما يتم من تحول يف الديناميكيات السياسية الناتجة عن املستوطنات وغري ذلك من اإلجراءات التي
تتخذ من جانب واحد والتي هي غري قانونية وغري رشعية ،فإنها تسبب تآكل جهود صنع السالم ،كام
أن البديل سوف يكون مدمراً للمنطقة بأكملها.
يؤمن األردن إمياناً راسخاً أنه من أجل أن يتمتع الرشق األوسط والعامل باالستقرار واالزدهار
واألمن يجب أن يتحقق حل الدولتني ،بحيث تنشأ مبوجبه دولة فلسطينية مستقلة سيادية وقابلة
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للحياة ،وتكون أراضيها متصلة وفق خطوط عام  1967عاصمتها القدس الرشقية ،وتعيش جنباً إىل
جنب بسالم وأمن مع جميع بلدان املنطقة ،مبا فيها إرسائيل ،ضمن مفهوم إقليمي يتبنى السالم
الشامل ويستند إىل رشوط وأحكام متفق عليها دولياً وإىل مبادرة السالم العربية .هذا هو املدخل
الوحيد الذي ميكننا من التعامل بصورة أكرث فعالية مع التحديات والتهديدات األخرى.
ولقد ناقشنا الوضع يف لبنان كام ذكرت الوزيرة ،واتفقنا عىل وجوب بذل كافة الجهود يك يسود
السالم ،واالستقرار ،واألمن ،واالحرتام التام من جانب كافة األطراف للعملية الدستورية واألعراف
والتقاليد السياسية العميقة الجذور يف لبنان ألن ذلك ُيش ِّكل الطريق الوحيد الستمرار املحافظة عىل
قابلية الحياة ،واالستقرار ،واألمن ،والسالم .ويدعم األردن بصورة ال لبس فيها سيادة لبنان ،وتالحمه
الوطني ،واستقالله ،ويشدد عىل أهمية احرتام السيادة بشكل تام وتنفيذ االلتزامات والتعهدات التي
تقدم بها املجتمع الدويل إىل لبنان والعكس بالعكس.
كام ناقشنا أيضاً عالقاتنا الثنائية املمتازة وسبل توسيعها .وأطلعت الوزيرة عىل التقدم الذي
حققته الحكومة يف تنفيذ أجندة اإلصالح الشامل التي وضعها جاللة امللك عبد الله الثاين ،والتي
تشمل الربملان الجديد – مجلس النواب ،الذي جاء كنتاج النتخابات عامة حرة ونزيهة ،كام شهد
بذلك املراقبون األمريكيون والدوليون ،الذين ُوجهت إليهم الدعوة ملراقبة االنتخابات ،كام ذكرت ذلك
الوزيرة.
واآلن ،أصبح الربملان يف موقعه الصحيح .واإلصالحات وأبعادها االقتصادية تشكل تحديات ولها
تأثريات اجتامعية ،ونحاول من جهتنا أن نفعل كل ما بوسعنا للميض بثبات يف تنفيذ أجندة اإلصالح
السيايس واالقتصادي ،ويف نفس الوقت تخفيف الصعوبات االقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار
النفط واملواد الغذائية دولياً األمر الذي يؤثر عىل االقتصاد األردين .كام نستمر بثبات ،ومبساعدة
أصدقائنا هنا يف الواليات املتحدة ويف أماكن أخرى من العامل ،يف تنفيذ أجندة اإلصالح االقتصادي
ويف تخفيف حدة الصعوبات االقتصادية التي تنجم عن الوضع االقتصادي حول العامل ويف معالجتها.
ونحن ،كام كنا دامئاً ،ملتزمون بذلك .صاحب الجاللة ملتزم بذلك ،ونحن ملتزمون مبواصلة حوارنا
ومشاوراتنا معكم يف جميع األوقات ،أيتها السيدة الوزيرة .وشكراً جزيالً لك.
الوزيرة كلينتون :شكراً لك يا صديقي.
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أصدرت القوى الوطنية واإلسالمية يف الداخل الفلسطيني اليوم (الخميس) بيان ًا يف أعقاب نرش
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