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  حديث صحايف ملستشارة الرئيس األميركي لألمن القومي، كونداليزا رايس، 

  تتطرق فيه إىل خطة فك االرتباط
  ]مقتطفات[ ].4/5/2004[واشنطن، 

  
  

قدّم الرئيس بوش التزامات إىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي تتعلق باالعتراف بوقائع على األرض يف إشارة إىل  ■
اإلدارات األميركية السابقة اعتبرت املستوطنات غير قانونية، ومن . فلسطينية احملتلةاملستوطنات يف األراضي ال

هل اإلدارة األميركية اليوم مستعدة لالعتراف باحلقائق على األرض بغض النظر عن . ثم وُصفت بأنها عقبة
وقرارات أُخرى تعتبر  242 وهل يعني هذا تخلي الواليات املتحدة عن التزامها قرار األمم املتحدة الرقم. شرعيتها

  هذه املستوطنات انتهاكات للشرعية الدولية؟
حسناً، الرئيس األميركي أوضح جيداً أنه ال يقدّم أي التزام جتاه أي طرف، لكنه قال ببساطة إنه حين يجتمع  □

تغييرات األفرقاء ملناقشة الوضع النهائي عليهم أن يأخذوا يف االعتبار بعض احلقائق على األرض، مثل ال
الواليات املتحدة لن تُصدر حكماً . السكانية والديموغرافية وتأثيرها على عودة الالجئين وقيام دولة فلسطينية

ورأى الرئيس فرصة يف . هذه مسألة يناقشها ويوافق عليها األفرقاء. مسبقاً لناحية كيف سيكون الوضع النهائي
ر اإلشارة أن كل املفاوضات التي أجريناها طوال األعوام ما اقترحه رئيس الوزراء اإلسرائيلي شارون، وجتد

املاضية واملبعوثين اخلاصين الذين أرسلناهم، مل تتوصل إىل وقف بناء املستوطنات اإلسرائيلية، ومل تتم إعادة 
أحادي اجلانب من غزة  واليوم، ويف سابقة تاريخية، يقترح رئيس الوزراء اإلسرائيلي انسحاباً. للفلسطينيين ضٍأرا

ووصف الرئيس بوش اخلطوة بالفرصة املهمة لبث احلياة يف عملية السالم . وأربع مستوطنات من الضفة الغربية
ويؤكد على وجوب . وحل دولتين تعيشان جنباً إىل جنب" خريطة الطريق"يف الشرق األوسط، وهو ال يزال ملتزماً 
اجلغرايف، بجانب دولة يهودية يتوافر لها األمن  وحدة أراضيها وامتدادهادولة فلسطينية قابلة لالستمرار تتمتع ب

ومن هنا الترحيب بمبادرة رئيس . لكنه ال يرى إمكان حتقيق رؤيته من دون استعداد األطراف للتحرك. والسالم
  .الوزراء اإلسرائيلي

  
ملصادقة على خطة مل تلقَ دعماً من وأقنع اإلدارة األميركية با. قال شارون أموراً عدة من قبل ومل يفعلها ■

  حكومته، هل تشعرون أن شارون ضلّلكم؟
. قراطيةقف على الدولة اإلسرائيلية الديمنحن نرى أن اخلطة تاريخية، واملضي فيها قدماً  و. ال، على اإلطالق □

ء مؤسساتهم وسيوفر االنسحاب من غزة وأنحاء من الضفة الغربية، حافزاً للفلسطينيين على الشروع يف بنا
يريد الرئيس بوش أن يشهد طموحاتهم وقيام دولة املؤسسات يف فلسطين وذلك هو السبيل إلنهاء . ودولتهم

  .ماماأل، وليتوىل الفلسطينيون حكم أنفسهم، والرئيس يريد دفع العملية إىل 1967االحتالل الذي بدأ عام 
  [.......]  
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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