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  بيان صحايف للرئيس جورج بوش يتناول خطة فك االرتباط
  ]مقتطفات[ .14/4/2004واشنطن، 

  

  
  [.......]  

  :خطة السالم
ما زالت الواليات املتحدة ملتزمة برؤية إقامة دولتين تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم وأمن، وتطبيق   

ما يف وسعها للحيلولة دون أي حماولة من أي وستبذل الواليات املتحدة أقصى . ذلك حسبما نصت خريطة الطريق
  .طرف لفرض خطط أُخرى

  
  :األمن

لن يكون هناك أمن لإلسرائيليين أو الفلسطينيين إىل أن يشارك كل منهما وكل الدول يف املنطقة   
أمن وتؤكد الواليات املتحدة التزامها الثابت ب. وخارجها معاً يف مكافحة اإلرهاب وتفكيك املنظمات اإلرهابية

إسرائيل، بما يف ذلك ضمان حدود آمنة لها يمكن الدفاع عنها، واحملافظة على دعم وتقوية قدرات إسرائيل يف 
وستنضم الواليات املتحدة إىل غيرها . من التهديدات احملتملة أو جمموعة ضد أي تهديد الدفاع عن نفسها بنفسها

من الفلسطينية ملكافحة اإلرهاب وتفكيك القدرات من أعضاء اجملتمع الدويل لتقوية قدرة وعزيمة قوات األ
  .اإلرهابية وبنيته األساسية

  
  :اإلرهاب

حتتفظ إسرائيل بحقها يف الدفاع عن النفس ضد اإلرهاب، بما يف ذلك اتخاذ إجراءات ضد املنظمات   
تمع الدويل من ومصر وغيرهما من أعضاء اجمل وسوف تتزعم الواليات املتحدة، كما تتعاون مع األردن .اإلرهابية

دون أن  الفلسطينية ملكافحة اإلرهاب، وتفكيك املنظمات اإلرهابية، واحليلولة أجل بناء قدرات وعزم املؤسسات
وتتفهم الواليات املتحدة . تصبح املناطق التي تنسحب منها إسرائيل مصدر تهديد يمكن مواجهته بأساليب أُخرى

علقة بشأن الترتيبات األُخرى، تالضفة الغربية، فإن االتفاقيات  امل أنه بعد انسحاب إسرائيل من غزة ومناطق من
واملياه اإلقليمية واملمرات البرية بالضفة الغربية  والترتيبات املوجودة حالياً املتعلقة بالسيطرة على األجواء

  .وغزة، سوف تستمر
  

  :حل الدولتين
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لسالم يف الشرق األوسط حسبما ورد يف ما زالت الواليات املتحدة ملتزمة بحل الدولتين من أجل ا  
  .، وبخريطة الطريق كأفضل السبل لتحقيق تلك الرؤية2002يونيو / حزيران

إن هدف قيام الدولتين املستقلتين قد تكرر االعتراف به يف اتفاقيات وقرارات دولية، وما زال مفتاح حل   
وكما يبدو جليًا . إن الواليات املتحدة ملتزمة التزاماً قوياً بأمن إسرائيل وبما يحقق مصالح الدولة اليهودية. النزاع

زيه إليجاد حل ملوضوع الالجئين الفلسطينيين كجزء من اتفاق فإن إطار العمل الواقعي املتفق عليه والعادل والن
املرحلة النهائية سيحتاج إىل إرسائه من خالل إقامة دولة فلسطينية وتوطين الالجئين الفلسطينيين فيها بدالً من 

  .توطينهم يف إسرائيل
يمكن أن وهو ما  وكجزء من تسوية السالم النهائية، يجب أن يكون إلسرائيل حدود آمنة ومعترف بها،  

وعلى ضوء الوقائع . 383و  242املفاوضات بين األطراف طبقاً لقراري جملس األمن الدويل رقم  ينبع من خالل
املوجودة يف إسرائيل، فمن غير الواقعي أن نتوقع أن  اجلديدة على األرض، بما فيها املراكز السكانية الرئيسية

، وقد توصلت كل اجلهود السابقة 1949خطوط الهدنة لعام ة إىل تكون نتيجة املفاوضات النهائية عودة كامل
فمن الواقعي أن نتوقع أن أي اتفاق على الوضع النهائي ال يمكن أن . ملناقشة حل الدولتين إىل النتيجة ذاتها

  .يتحقق إالّ على أساس تغييرات متبادلة يتم االتفاق عليها تعكس تلك احلقائق الواقعية
  [.......]  

  
  :زامات اإلسرائيليةااللت

إسرائيل ملتزمة باتخاذ خطوات إضافية بشأن الضفة الغربية ومنها التقدم نحو جتميد  إن حكومة  
النشاط االستيطاين وإزالة البؤر االستيطانية األمامية غير املصرح بها، وحتسين الوضع اإلنساين من خالل تخفيف 

  . يف أنشطة إرهابية القيود على حترك الفلسطينيين الذين ليسوا ضالعين
احلكومة اإلسرائيلية، فإن احلاجز الذي أقامته إسرائيل ينبغي أن يكون حاجزاً أمنياً وليس  وكما صرحت  

 ذلك احلدود حاجزاً سياسياً، كما ينبغي أن يكون مؤقتاً ال دائماً، وبهذا فإنه لن يضر بالوضع النهائي بما يف
احلسبان بما يتواءم مع االحتياجات األمنية، وتأثيرها على الفلسطينيين  التي يتعين أخذها يفالنهائية، وطريقها 

  .الذين ليسوا ضالعين يف النشاطات اإلرهابية
  [.......]  

  
  
  
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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