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  كلمة للرئيس جورج بوش يف إثر حمادثاته مع الرئيس حممود عباس
   ]مقتطفات[ .26/5/2005واشنطن، 

  
[.......]  

وكل أولئك . ، إن الواليات املتحدة واجملتمع الدويل ينوهان ويطريان على رفضك لإلرهاب)عباس(حضرة الرئيس 
ونحن سنقف معك، حضرة . سبتهم على أعمالهمالذين يمارسون اإلرهاب هم أعداء دولة فلسطينية، وتتعين حما

حضرة . الرئيس، وأنت تكافح الفساد وتصلح أجهزة األمن الفلسطينية ونظامكم القضائي، وتنعش اقتصادكم
لقد قمتم ببداية جديدة على درب وعر، تقتضي شجاعة وقيادة يف كل يوم، ونحن سنقوم بتلك املسيرة : الرئيس

  .سوية
فعلى دول عربية أن تتخذ . السالم، ينبغي على دول أُخرى أن تتقدم لتحمل مسؤولياتها وفيما نحن نعمل من أجل

دعماً ملساعي  –-وعليها أن تقدم مساعدات مالية كذلك . إجراءات أساسية إليجاد بيئة إقليمية مؤاتية للسالم
عدة اإلرهابيين أو أن تمتنع عن مسا) هذه الدول(وعلى . السالم للرئيس عباس وحكومته والشعب الفلسطيني

  .إيوائهم
ومن جانبها على إسرائيل أن تواصل اتخاذ خطوات نحو غد سلمي والعمل مع الزعامة الفلسطينية لغرض حتسين 

وينبغي على إسرائيل أالّ تقوم بأي نشاط يخالف التزامات . املعيشة اليومية للفلسطينيين، ال سيما وضعهم اإلنساين
  .بمفاوضات الوضع النهائي بخصوص غزة والضفة الغربية والقدسخريطة الطريق أو يلحق الضرر 

. غير مصرح بها والتوقف عن توسيع املستوطنات) استيطانية(ولهذا، يتعين على إسرائيل أن تزيل مواقع أمامية 
كما . أمّا احلاجز الذي تبنيه إسرائيل كجزء من جمهودها األمني فيجب أن يكون حاجزاً أمنياً وليس حاجزاً سياسياً

ينبغي أن يأخذ يف عين االعتبار، وبما يتمشى مع االحتياجات األمنية، األثر الذي يخلفه ) هذا احلاجز(أن مسار 
ومع حتقيقنا تقدماً باجتاه األمن وتمشياً مع خريطة الطريق، . على الفلسطينيين ممن ال يتعاطون نشاطات إرهابية

  .2000سبتمبر /أيلول 28التي كانت تتمركز فيها يوم  على القوات اإلسرائيلية أن تنسحب إىل املواقع
 1949إن أية اتفاقية خاصة بالوضع النهائي يجب أن يتوصل إليها الطرفان وأية تغييرات يف خطوط الهدنة للعام 

إن أي حل حيوي يقوم على مبدأ الدولتين يجب أن يضمن تواصل وتالصق . ينبغي أن يُتفق عليها بصورة متبادلة
ويجب أن يكون هناك ترابط . لضفة الغربية، ذلك ألن أية دولة ذات مناطق مبعثرة لن يكتب لها النجاحأراضي ا

وهذا هو موقف الواليات املتحدة هذا اليوم وسيكون موقف الواليات . جوهري بين الضفة الغربية وقطاع غزة
  .املتحدة وقت مفاوضات الوضع النهائي

يف غزة، وأجزاء من الضفة الغربية، يمثل فرصة إلرساء األرضية للعودة إىل إن فك االرتباط اإلسرائيلي الوشيك 
. ولدى جميع األطراف مسؤولية بتحويل هذه اللحظة الواعدة يف املنطقة إىل بداية جديدة وسلمية. خريطة الطريق

الح أجهزة األمن ولهذا السبب كلفت اجلنرال كيب وارد احلاضر بيننا هذا اليوم لدعم جهودكم، حضرة الرئيس، بإص
والواليات املتحدة تدعم بقوة مهمة . الفلسطينية وتنسيق جهود األسرة الدولية بإجناح هذه املهمة البالغة األهمية

مبعوث اللجنة الرباعية اخلاص، جيم ولفنسون، بالتأكد من أن فك االرتباط بغزة سيؤول إىل إيجاد ظروف معيشة 
  .أفضل

 50غزة سيتكلل بالنجاح، ستوفر الواليات املتحدة للسلطة الفلسطينية مبلغ  ولغرض ضمان أن فك االرتباط من
وستستخدم هذه املبالغ لغرض حتسين . مليون دوالر ينفق على مشاريع إسكان وبنى حتتية جديدة يف قطاع غزة

أن تتوجه إىل وقد طلبت أيضاً من الوزيرة رايس . معيشة الفلسطينيين املقيمين يف غزة حيث يشتد الفقر والبطالة
القدس ورام الله قبل بداية االنسحاب اإلسرائيلي لتتشاور مع اإلسرائيليين والفلسطينيين حول فك االرتباط 

  .والتزاماتهما املشتركة وسبيل العودة إىل خريطة الطريق
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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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