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  بيان مشترك للواليات املتحدة األميركية واألمم املتحدة
 استراتيجيتها يف الشرق األوسط واالحتاد األوروبي وروسيا بشأن

  ]مقتطفات[ *.2/5/2002واشنطن، 
  
  

  [.......]  
اســتعادة األمــن ـ األمــن مــن اإلرهــاب والعنــف لإلســرائيليين أوالً، : وتتــألف اســتراتيجيتنا مــن ثالثــة عناصــر  

وسـنطلب مـن السـلطة الفلسـطينية أن تمـارس . سنشجع الرئيس عرفات على إعادة بناء جهـازه األمنـي .سطينيينوالفل
ويف ســبيل ذلــك، توافــق األطــراف األربعــة علــى ضــرورة تقيــيم القــدرات الفلســطينية . أقصــى اجلهــود الســتعادة الهــدوء

لعمـــل بصـــورة وثيقـــة مـــع املؤسســـات ومســـاعدتها علـــى إنشـــاء مؤسســـات أمنيـــة تضـــطلع باملســـؤولية حتـــى تســـتطيع ا
وقد لعب جورج تينيت مدير وكالة االسـتخبارات املركزيـة . اإلسرائيلية فيما نمضي نحو استعادة الثقة بين الطرفين

كمــا أن اجلنــرال أنتــوين زينــي الــذي أصــبح . دوراً مهمــاً يف املاضــي يف هــذا اجملــال وأتوقــع أن يواصــل دوره مســتقبالً
ضـــع األمنـــي يف املنطقـــة يف األشـــهر األخيـــرة ال يتـــوانى عـــن العـــودة إىل املنطقـــة يف املســـتقبل علـــى إملـــام ســـديد بالو

  .القريب
واجلـــزء الثـــاين مـــن اســـتراتيجيتنا هـــو معاجلـــة االحتياجـــات اإلنســـانية والتـــيقن مـــن إعـــادة بنـــاء مؤسســـات   

  .ديمقراطية قوية تكون أساساً لقيام دولة فلسطينية نابضة باحلياة
وقد ناقشنا كيفية التحضـير . نحن ملتزمون بدفع عجلة املفاوضات اجلدية املتسارعة نحو التسوية ثالثاً،  

وستمضي الواليـات املتحـدة وشـريكاتها األسـابيع املقبلـة لـيس يف التباحـث فيمـا بينهـا . ملؤتمر دويل خالل الصيف
تكـون أساسـاً  املبادئروج بمجموعة من فحسب بل أيضاً مع األطراف املعنية وأعضاء اجملتمع الدويل املهتمين للخ

  .وسوف يتقرر الحقاً مكان وموعد االجتماع. لالجتماع الذي سيعقد يف أوائل فصل الصيف
نا العــــرب ألعــــرب لهــــم عــــن ســــرورنا البــــالغ للموقــــف اجلديــــد الــــذي اتخذتــــه ءأن أخاطــــب أصــــدقاويطيــــب يل   

من ذلك، استعدادها ألن تقوم بدور فعال أكثر بكثير مـن ذي اجلامعة العربية بتبنيها مبادرة األمير عبد الله، واألهم 
  .ونحن نتطلع قدماً إىل العمل معهم. قبل يف تمثيل مصالح ليس فقط العامل العربي بل مصالح الشعب الفلسطيني
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  ".األطراف األربعة"وقد ألقى وزير الخارجية األميرآي، آولن باول، هذا البيان باسم 



 

 
 

  

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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