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  خطاب للرئيس جورج بوش عن رؤيته 
  للسالم يف الشرق األوسط

  ]مقتطفات[ .24/6/2002واشنطن، 
 

  
 [.......]  
وليست هناك ببساطة طريقة لتحقيق ذلك . رؤياي هي لدولتين تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم وأمن  

، فإذا نأى اجلميع بأنفسهم عن ومع ذلك، يف هذه اللحظة احلرجة. السالم إىل أن حتارب جميع األطراف اإلرهاب
  .املاضي وساروا على طريق جديد، فإننا نستطيع أن نتغلب على الظالم بقبس من األمل

وإين أهيب . إن السالم يتطلب قيادة فلسطينية جديدة وخمتلفة كي يكون باإلمكان والدة دولة فلسطينية  
وأهيب بهم أن يبنوا ديمقراطية . م ملطخة باإلرهاببالشعب الفلسطيني أن ينتخب قادة جدداً، قادة ال تكون سمعته

وإذا سعى الشعب الفلسطيني بفعالية وراء هذه األهداف، فستؤيد أميركا والعامل . فاعلة ترتكز على التسامح واحلرية
وإذا لبى الشعب الفلسطيني هذه األهداف، فسيستطيع أن يتوصل إىل اتفاق مع إسرائيل ومصر . بفعالية جهوده

  .ن على األمن وترتيبات أُخرى لالستقاللواألرد
 بات أمنية جديدة مع جيرانه، ستدعموعندما يكون للشعب الفلسطيني قادة جدد ومؤسسات جديدة وترتي  

الواليات املتحدة األميركية إنشاء دولة فلسطينية تكون حدودها وبعض نواحي سيادتها مؤقتة إىل أن حتل كجزء 
  .وسطمن تسوية نهائية يف الشرق األ

  [.......]  
تغيير واإلصالح يجب أن يكون أكثر من  إنها ستبنى باإلصالح،. والدولة الفلسطينية لن تولد باإلرهاب  

فاإلصالح احلقيقي يتطلب مؤسسات سياسية واقتصادية . جتميلي أو حماولة مقنّعة لإلبقاء على الوضع الراهن
    .وإجراءات ضد اإلرهابجديدة كلياً ترتكز على الديمقراطية، واقتصاد السوق 

[.......]  
والواليات املتحدة لن تؤيد . وهذا غير مقبول. إن السلطات الفلسطينية اليوم تشجع اإلرهاب وال تكافحه  

  .إنشاء دولة فلسطينية إىل أن يشارك قادتها يف كفاح متواصل ضد اإلرهابيين ويفككوا بنيتهم التحتية
وينبغي أن تكون . عادة بناء وإصالح األجهزة األمنية الفلسطينيةوسيتطلب هذا جهداً بمراقبة خارجية إل  
هذا اإلصالح مع الدول ) حتقيق(وتسعى أميركا إىل . ط سلطة وحماسبة واضحة وتسلسل قيادي موحدوهناك خط

  .الرئيسية يف املنطقة

                                                 
 يف اإلنترنت أميركي رسمي موقع :املصدر:  
  http://www.usinfo.state.gov/arabic/meppar/06/24bushme.htm 
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) عاتق(ع على اخلطوات نحو الدولة تقهذه ) مسؤولية حتقيق(ة، إالّ إن والعامل على استعداد للمساعد  
ويمكن لهذه الدولة، بجهد متفان، أن تنشأ بسرعة عندما تتوصل إىل تفاهم مع [....] الفلسطينيين وزعمائهم 

  .إسرائيل ومصر واألردن حول قضايا عملية كاألمن
دود النهائية والعاصمة وغيرها من مظاهر سيادة هذه الدولة فسيتم التفاوض حولها بين أمّا احل  

  [....]من التسوية النهائية  الطرفين كجزء
  [.......]  
وستوقف كل دولة ملتزمة فعالً بالسالم تدفق املال، واملعدات واجملنّدين اجلدد إىل اجلماعات اإلرهابية   

  [....]واجلهاد اإلسالمي وحزب الله  "حماس"التي تسعى إىل دمار إسرائيل، بما يف ذلك 
  [.......]  
  .وينبغي أن تختار سورية جانب الصواب يف احلرب على اإلرهاب عبر إغالق وطرد املنظمات اإلرهابية  
  [.......]  
وأثناء تقدمنا نحو حل سلمي، سيُتوقع من الدول العربية أن تقيم عالقات دبلوماسية وجتارية أوثق مع   

  .ربيإسرائيل، تقود إىل تطبيع تام للعالقات بين إسرائيل والعامل الع
فاالحتالل الدائم يهدد هوية وديمقراطية . وإلسرائيل أيضاً مصلحة كبيرة يف جناح فلسطين ديمقراطية  

، أحتدى إسرائيل ألن هوعلي. ووجود دولة مستقرة مساملة ضروري لتحقيق األمن الذي تتوق إليه إسرائيل. إسرائيل
  .ادرة على البقاءتتخذ خطوات ملموسة لدعم نشوء دولة فلسطينية جديرة بالثقة ق

وأثناء تقدمنا نحو األمن، سيكون على القوات اإلسرائيلية أن تنسحب كلياً إىل املواقع التي كانت حتتلها   
وتمشياً مع توصيات جلنة ميتشل، يجب أن تتوقف النشاطات االستيطانية . 2000سبتمبر / أيلول 28قبل 

  .اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة
ومع انحسار العنف، ينبغي إعادة حرية احلركة، مما . القتصاد الفلسطيني بالتطوروينبغي أن يسمح ل  

ويجب أن يسمح للمشرعين واملسؤولين . يسمح للفلسطينيين األبرياء باستئناف عملهم وحياتهم العادية
  .الفلسطينيين، واملوظفين الدوليين واإلنسانيين أن يؤدوا مهام بناء مستقبل أفضل

إىل أيد أمينة تخضع للمساءلة ) وتسلمه(ائيل أن تفرج عن الدخل الفلسطيني اجملمد ويتوجب على إسر  
  .واحملاسبة
باول أن يعمل بشكل مكثف مع قادة الشرق األوسط والزعماء ) اخلارجية كولن(وقد طلبت من وزير   

. املؤسسات الفلسطينيةالدوليين لتحقيق رؤيا دولة فلسطينية، مركزاً إياهم على خطة شاملة لدعم اإلصالح وبناء 
يف نهاية املطاف، أن يعاجلوا القضايا الصميمية التي تفرق بينهم كي يكون  ،وعلى اإلسرائيليين والفلسطينيين

وهذا يعني أن االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ . هناك سالم حقيقي، ويحلوا كل املطالبات ويضعوا حداً للنزاع حولها
اري جملس وية يتم التوصل إليها بالتفاوض بين الطرفين، على أساس قرنهى من خالل تسسيُ 1967يف عام 

  .، مع انسحاب إسرائيل إىل حدود آمنة معترف بها338و 242األمن الدويل رقم 
ومستقبل الالجئين الفلسطينيين، وسالم  املسائل املتعلقة بالقدس، ومعاناةويتوجب علينا أيضاً أن نحل   

  .بين إسرائيل وسورية تدعم السالم وحتارب اإلرهابنهائي بين إسرائيل ولبنان، و
  [.......]  



 

 
 

  

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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