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  تصريح للرئيس جورج بوش يعلن فيه احلاجة إىل 
  إعادة بناء املؤسسات الفلسطينية

  ]مقتطفات[ .7/5/2002واشنطن، 
  
  

لقــد أجرينــا لتونــا حــديثاً جيــداً حقــاً . أود أن أرحــب بــرئيس الــوزراء شــارون مــرة أُخــرى يف املكتــب البيضــوي  
. متنـا تريـد السـالم؛ ورئـيس الـوزراء مهـتم بالسـالم، طبعـاًأنا أريد السـالم، وحكو. حول كيفية السير على طريق السالم

  .وأجرينا نقاشاً جيداً حول كيفية السير قدماً
إن أحد األشياء التـي أعتقـد أنهـا مهمـة، وقـد نـاقش رئـيس الـوزراء هـذا أيضـاً، هـو أن نبـدأ فـوراً يف املسـاعدة   

  .االستقرار إىل املنطقة على إعادة بناء قوة أمنية يف فلسطين حتارب اإلرهاب، وجتلب بعض
وأعتقـد أن مـن املهـم جـداً أن تكـون هنــاك قـوة أمنيـة موحـدة؛ وإننـا يف الوقــت نفسـه بحاجـة للعمـل مـن أجــل   

إطــــار لتطــــوير دولــــة تســــتطيع أن تســــاعد علــــى جلــــب أمــــن وأمــــل للشــــعب الفلســــطيني  ؛مؤسســــات أُخــــرى، دســــتور مــــثالً
  .ولإلسرائيليين

  [.......]  
أن يكـون هنـاك  حقـاًإذا كان الناس يريدون . هناك مسؤوليات: ته وما سأستمر يف قولهوأود أن أكرر ما قل  

  .سالم، فعلى الناس أن يتحملوا مسؤولياتهم من أجل السالم
حتــدثنا ويل العهــد وأنــا، وأوضــحت لــه أن وقــد . يف عمــل ذلــكوهــم راغبــون . علــى الســعوديين أن يفعلــوا ذلــك  

علينـــا أن نكـــافح اإلرهـــاب يف املنطقـــة لكـــي يكـــون هنـــاك ســـالم وأن عليـــه وعلـــى القـــادة اآلخـــرين أن يعملـــوا ويقنعـــوا 
  .السلطة الفلسطينية بأن تعمل كل ما يف وسعها لتويل القيادة نحو حل

علينـا أن نـوفر إطـاراً لنمـو دولـة فلسـطينية  وشددت يف الوقت نفسه، على مـا قالـه أريئيـل قبـل قليـل، مـن أن  
األطــراف وعلــى جميــع . يجــب أن يكــون هنــاك إطــار للتعلــيم، والصــحة، والتنميــة االقتصــادية، فضــالً عــن األمــن. ممكنــة

  . يف املنطقة مسؤولية أن يقوموا بما يتوجب عليهم
  [.......]  
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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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


