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  لرئيس جورج بوشلكلمة 
  يف افتتاح مؤتمر أنابوليس

  27/11/2007أنابوليس، 
  
  

بان، رئيس الوزراء السابق بلير،  رئيس الوزراء أوملرت، الرئيس عباس، األمين العام. شكراً جمليئكم: الرئيس بوش
أميركا، األكاديمية أفضل املعاهد املوجودة لدينا يف  أهالً وسهالً بكم يف واحد من: حضرات الضيوف الكرام

 انضمامكم إلينا يف ما أعتقد أنه فرصة تاريخية لتشجيع توسع احلرية والسالم يف إننا نقدر. البحرية األميركية
 .األراضي املقدسة

جنباً إىل جنب مع  إننا جنتمع اليوم لنضع األساس إلقامة دولة جديدة، دولة فلسطينية ديمقراطية ستعيش
كان العدو احلقيقي آلمال اإلسرائيليين  حن جنتمع للمساعدة يف وضع حد للعنف الذيون. إسرائيل بأمن وسالم

 .والفلسطينيين على حد سواء

 :وسأتلو عليكم اآلن بياناً اتفق عليه ضيفانا الكريمان. لقد بدأنا بداية قوية

بوش، وبدعم من . يودبل اجتمع يف أنابوليس، بماريالند، حتت رعاية رئيس الواليات املتحدة األميركية جورج
ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلين على التوايل  املشاركين يف هذا املؤتمر الدويل، ممثلو حكومة دولة إسرائيل

حممود عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية  برئيس الوزراء إيهود أوملرت والرئيس
 : التفاهم املشترك التايلالفلسطينية، وتوصال إىل ورئيس السلطة

شعبينا؛ وعلى إطالق حقبة  إننا نعرب عن تصميمنا على وضع حد إلراقة الدماء واملعاناة وعقود من النزاع بين
واالحترام واالعتراف املتبادل؛ وعلى نشر ثقافة  جديدة من السالم، على أساس احلرية واألمن والعدل والكرامة

وإننا نوافق، لدعم . اإلرهاب والتحريض، سواء ارتكبه فلسطينيون أو إسرائيليون السالم والالعنف؛ وعلى جمابهة
ثنائية فوراً للتوصل  الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إىل جنب بسالم وأمن، على إطالق مفاوضات هدف

ستثناء، كما حددت يف القضايا اجلوهرية، بدون ا إىل اتفاقية سالم، وحل جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع
 .االتفاقات السابقة

اجلهود للتوصل إىل اتفاق  وقد اتفقنا على االنخراط يف مفاوضات نشطة ومستمرة ومتواصلة، وسوف نبذل جميع
توجيهية، يتشارك يف رئاستها رئيس وفد كل من  ولتحقيق هذا الغرض، ستجتمع جلنة. 2008قبل نهاية عام 

تضع جلنة التوجيه خطة عمل مشتركة وتشكل فريقي مفاوضات  وسوف. تفاقالطرفين، بشكل مستمر، حسب اال
. على عمل فريقي املفاوضات، اللذين يرأس كالً منهما ممثل رئيسي لكل طرف ملعاجلة جميع القضايا وتشرف

 .2007ديسمبر، /كانون األول 12جلنة التوجيه أوىل جلساتها يف  وسوف تعقد

املفاوضات كي يقدما  زراء أوملرت االجتماع مرة كل أسبوعين ملتابعة سيروسيواصل الرئيس عباس ورئيس الو
 .كل املساعدة الضرورية لتقدمها

خريطة الطريق القائمة على  كما التزم الطرفان بالقيام فوراً بتطبيق ما يترتب عليهما من واجبات نصت عليها
 30لي الفلسطيني، التي أصدرتها اللجنة الرباعية يف اإلسرائي أساس األداء واملفضية إىل حل الدولتين الدائم للنزاع

                                                            
  المصدر :http://usinfo.state.gov  
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 تعرف بخريطة الطريق، ووافقا على تشكيل آلية أميركية فلسطينية إسرائيلية، ترأسها ، والتي2003إبريل /نيسان
 .الواليات املتحدة، ملتابعة تنفيذ خريطة الطريق

إىل أن يتوصال إىل اتفاقية  يف خريطة الطريقويلتزم الطرفان أيضاً بمواصلة تطبيق االلتزامات املنصوص عليها 
اجلانبين اللتزاماتهما املنصوص عليها يف خريطة  وسوف تراقب الواليات املتحدة وحتكم على تنفيذ. سالم

أمر آخر، سيكون تطبيق اتفاقية السالم املستقبلية رهناً بتطبيق خريطة الطريق،  وما مل يتفق اجلانبان على. الطريق
 .واليات املتحدةتقرره ال كما

 .إنني أهنئكما على قيادتكما القوية

أبناؤه هو الفرصة الستعمال هذه  وما يريده. لقد أنعم الله على الشعب الفلسطيني بالكثير من القدرات واملواهب
 .إنهم يريدون الكرامة التي تتوفر مع السيادة واالستقالل .املواهب لتحسين حياتهم وبناء مستقبل أفضل ألبنائهم

 .إنهم يريدون التحرر من العنف واخلوف. واملساواة يف ظل سيادة القانون إنهم يريدون اإلنصاف

بإمكان أوالدهم ركوب سيارات  إنهم يريدون أن يكون. ولدى أبناء الشعب اإلسرائيلي طموحات مشروعة، هم أيضا
يدون نهاية للهجمات بالصواريخ إنهم ير. االنتحاريين الباص أو الذهاب إىل املدرسة بدون خوف من املفجرين

إنهم يريدون أن يتم االعتراف ببلدهم والترحيب به يف املنطقة التي يعيشون  .وللتهديدات املتواصلة بالهجمات
 .فيها

حتقيق أمانيه هي مفتاح حتقيق  واليوم، يدرك كل من الفلسطينيين واإلسرائيليين أن مساعدة كل منهما اآلخر على
وستتيح مثل . فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة وكالهما يتطلب وجود دولة –ات أمانيه اخلاصة بالذ

وسيساعد مثل تلك الدولة على توفير . عيش حياة تتسم باحلرية والهدفية والكرامة تلك الدولة للفلسطينيين فرصة
 .مالعيش يف سالم مع جيرانه: لإلسرائيليين طاملا سعوا لنيله لعدة أجيال وهو شيء

فلتحقيق احلرية والسالم . طويل فلو كان سهال، لكان قد تم حتقيقه منذ زمن –إن حتقيق هذا الهدف لن يكون سهال 
فاجلانبان واعيان للعمل الذي . يتخذوا خيارات صعبة ينبغي على اإلسرائيليين والفلسطينيين، على السواء، أن

فكما قال رئيس . ا مستعدان ملعاجلة القضايا الصعبةوقت مع زعيميهما أنهم ينتظرهما، ولكنني وجدت من قضاء
وكما قال الرئيس  "ولن نتهرب من بحث أي منها’ املسائل التاريخية‘لن نتجنب أيا من "أوملرت مؤخرا،  الوزراء
فلدينا فرصة تاريخية هامة يجب . أيضا أعتقد أن هناك فرصة قائمة ليس لنا وحسب بل ولإلسرائيليين"عباس 

 .نحن أنهما توصال إىل ما قرأته اآلن من أقوالهما ومن هذه الروح استخلصنا." يد منهاعلينا أن نف

مفاوضات بين اإلسرائيليين  إن الغرض من وجودنا هنا يف أنابويس ليس التوصل إىل عقد اتفاق، بل هو لبدء
ود، وأن نقدم لكل منهما نشجع الطرفين على هذا اجمله أما بالنسبة للبقية منا فإن مهمتنا هي أن. والفلسطينيين

 .الدعم الالزم للنجاح

. وأنا أخالف ذلك. سبيل السالم لقد أشار البعض يف ضوء التطورات األخيرة أن اآلن ليس األوان املناسب للسعي يف
 :املفاوضات، وذلك لعدة أسباب فأنا أعتقد أن اآلن هو األوان فعال لبدء تلك

فالرئيس عباس . السالم واإلسرائيليين زعيمين مصممين على حتقيقأوال، إن الوقت مناسب ألن للفلسطينيين 
عباس يدرك أن الدولة الفلسطينية ال تولد من  والرئيس. يسعى إىل حتقيق أماين شعبه بالدولة والكرامة واألمن

ا وهو ورئيس الوزراء فياض أعلنا دون تردد أنهم. يعترض طريق الدولة اإلرهاب، وأن اإلرهاب هو العدو الذي
ومكافحة  وهما ملتزمان بتحويل هذه األقوال إىل أفعال على أرض الواقع. وملتزمان بالسالم يعارضان اإلرهاب

 .اإلرهاب
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للتواصل مع الفلسطينين يف  وقد أكسب ظهور قيادات فلسطينية مسؤولة القادة اإلسرائيليين الثقة التي يحتاجونها
. للمعاناة واملهانة التي يحس بها الشعب الفلسطيني ن إدراكهوقد أعرب رئيس الوزراء أوملرت ع. شراكة فعلية

وبوجود قادة شجعان ذوي قناعات . بقيام دولة فلسطينية مسؤولة وديمقراطية وأوضح أن أمن إسرائيل سيتعزز
 .اآلن هو أوان االلتقاء والسعي يف سبيل السالم الذي يرغبه اجلانبان يف اجلانبين،

ينبغي علينا أن ال نتنازل عن  ونحن –ثانيا، إن الوقت مناسب ألن املعركة قائمة من أجل مستقبل الشرق األوسط 
وازدرائهم للحياة اإلنسانية إىل فرض رؤيا مظلمة على  فاملتطرفون يسعون بأفعالهم العنيفة. النصر للمتطرفين

وإذا سادت هذه . بث الفوضى يف األراضي املقدسةعلى اليأس وفقدان األمل ل رؤيا تتغذى –الشعب الفلسطيني 
 .مستقبل املنطقة إرهابا ال نهاية له، وحربا ال نهاية لها، ومعاناة ال تنتهي الرؤيا سيصبح

الفلسطيني رؤيا بديلة للمستقبل  وهما يقدمان للشعب. الرئيس عباس وحكومته يقفان للتصدي لهذه الرؤيا القاتمة
استطاع القادة الفلسطينيون حتقيق هذه الرؤيا، فإنهم  وإذا ما. اص واحلياة األفضلرؤيا السالم والوطن اخل –

وعندما تتأصل جذور احلرية يف األرض الصلبة الصخرية يف . لقوى التطرف يكونون قد وجهوا ضربة قاصمة
والسالم  ريةوغزة، فذلك سيلهم ماليين الشرق األوسط التي تريد جملتمعاتها أن تبنى على احل الضفة الغربية

 .واألمل

املتفائلة، ستتعزز عندئذ قوى  وعلى النقيض من ذلك، إذا مل يستطع املصلحون الفلسطينيون حتقيق هذه الرؤيا
ونحن لن نسمح لذلك . للمتطرفين ويزداد الشرق األوسط يأسا التطرف واإلرهاب، وقد يضيع جيل من الفلسطينيين

 طينيين أن حلمهم بدولة حرة مستقلة يمكن أن يتحقق على مائدة السالمكي نظهر للفلس واآلن هو األوان. أن يحدث
 .الدولة الفلسطينية وأن اإلرهاب والعنف اللذين ينادي بهما املتطرفون الفلسطينيون هما أكبر عقبة أمام –

دد الكبير من ونحن نقدّر هذا الع .ثالثا، إن الوقت مناسب ألن العامل يدرك إحلاح التأييد الالزم لهذه املفاوضات
. العامل العربي، قد حضروا منضمين إلينا يف أنابوليس ممثلي حكومات كثيرة ومؤسسات دولية هامة، وخاصة من

ونحن هنا ألن لكل منا دورا حيويا يؤديه ملساعدة الفلسطينيين يف . نحن بصدده فنحن هنا ألننا ندرك أهمية ما
اإلسرائيليين  ن جناح هذه اجلهود يف حتقيق السالم بينونحن هنا ألننا ندرك أ. مؤسسات جمتمع حر إقامة

 .والفلسطينيين ستكون له أثار أبعد من األراضي املقدسة

إن . املتمثل باحلرية والسالم واآلن نبدأ العمل الصعب. هذه هي األسباب التي من أجلها اجتمعنا هنا يف أنابوليس
نعيد تأكيد الطريق نحو السالم الذي تم حتديده يف  ونحنالواليات املتحدة فخورة بأن تستضيف هذا االجتماع، 

. نتيجة املفاوضات التي يبدأونها هنا على اإلسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم ومع ذلك، تعتمد. خريطة الطريق
جناح هذه اجلهود  إن. أميركا كل ما يف وسعها لدعم سعيهما نحو السالم، لكننا ال نستطيع أن نحققه لهما وستفعل

 .مسؤولياتهم سوف يتطلب أن يظهر جميع الفرقاء صبرا ومرونة، ويتحملوا

أنهم يدركون بأنه يف حين  يجب أن يظهروا للعامل. لكي تنجح هذه املفاوضات، يجب أن يؤدي الفلسطينيون دورهم
فلسطينية ويجب أن يظهروا بأن دولة . ذلك أهمية أن حدود الدولة الفلسطينية مهمة، فإن طبيعة الدولة هي مثل

ويجب أن يظهروا بأن دولة فلسطينية . بعدل، وحتل بنية الرعب التحتية ستخلق فرصة جلميع مواطنيها، وستحكم
إسرائيل،  ملواطنيها، ولشعب –مسؤوليتها، وستملك القدرة على أن تكون مصدرا لالستقرار والسالم  ستتحمل

 .ولكامل املنطقة

يف حتقيق نهاية  –يبدأوا  هم أن يظهروا للعامل بأنهم مستعدون ألنعلي. وعلى اإلسرائيليين أن يؤدوا دورهم
التسوية ستنشىء فلسطين كوطن فلسطيني، مثلما هي  وهذه. عبر تسوية تفاوضية 1967لالحتالل الذي بدأ عام 

تظهر إسرائيل دعمها إلنشاء دولة فلسطينية مزدهرة وناجحة بإزالتها  يجب أن. إسرائيل وطن للشعب اليهودي
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الفلسطينية  غير القانونية، وإنهاء توسيع املستوطنات، وإيجاد طرق أخرى للسلطة] املستوطنات] ملراكز األماميةا
 .كي تمارس مسؤولياتها بدون أن تعرض أمن إسرائيل للخطر

ؤتمر مل  وتأييد اجلامعة العربية إن إعادة إطالق مبادرة اجلامعة العربية. كذلك لدى الدول العربية دور مهم تلعبه
وتوفر  –العربية أن تظهر دعمها القوي حلكومة الرئيس عباس  على جميع الدول. اليوم هما خطوتان إيجابيتان

 وعلى الدول العربية أيضا ان تتواصل مع إسرائيل، وتعمل يف اجتاه. للسلطة الفلسطينية مساعدة تدعو إليها احلاجة
هذه خطوات . الشرق األوسط أن إلسرائيل وشعبها وطنا دائما يفتطبيع العالقات، وتظهر، قوال وعمال، أنها تعتقد ب

 .حيوية نحو السالم الشامل الذي ننشده جميعا

األخيرة على خطة لزيادة  إن رئيس الوزراء فياض يضع اللمسات. أخيرا، على اجملتمع الدويل مسؤوليات مهمة
. بحاجة إىل املوارد والدعم من اجملتمع الدويل وهو – االنفتاح والشفافية واحملاسبة يف جميع اجملتمع الفلسطيني

هنا، تستطيع احلكومة الفلسطينية أن تبني املؤسسات احلرة التي ستدعم دولة  وبدعم قوي من أولئك اجملتمعين
 .حرة فلسطينية

ة وستفي الواليات املتحد – إن الواليات املتحدة ستساعد القادة الفلسطينيين على بناء هذه املؤسسات احلرة 
 .اليهودي بالتزامها جتاه أمن إسرائيل كدولة يهودية ووطن للشعب

السبب يف أننا سنستمر يف دعم  وذلك هو –وتشعر الواليات املتحدة بقوة أن هذه اجلهود ستنتج السالم الذي نريده 
للسالم يف  والديمقراطية يف لبنان حيوية، أيضا،. السالم ونحن نعتقد بأن الديمقراطية جتلب. الشعب اللبناين
 – وذلك القرار يجب أن يتخذه الشعب اللبناين. اللبناين هو اآلن يف سبيل انتخاب رئيس إن الشعب. الشرق األوسط

يقوم شعب لبنان بتلك  وإذ. وهو متحرر من التدخل والترهيب اخلارجي  وهو يجب أن يكون قادرا على القيام بذلك
ونحن نتطلع باهتمام إىل اليوم الذي يستطيع فيه  – ي يقف إىل جانبهالعملية، يستطيع أن يعلم بأن الشعب األميرك

 .دون خوف من العنف او اإلكراه ببركات احلرية  شعب لبنان أن يستمتع

وال شك يف أن قدرا  –نهايتها  هذه هي بداية العملية، وليست. إن العمل الذي بدأ هنا يف أنابوليس سيكون صعبا
. الوقت مناسب. للفريقين أن يتجها نحو هذا العمل بثقة ومع ذلك، يمكن. القيام به كبيرا من العمل ما زال ينبغي

 .أنا أعلم بأنهما يستطيعان أن ينجحا وباجلهد الصعب،. والقضية عادلة

يل من وقت كرئيس  حضرة الرئيس عباس وحضرة رئيس الوزراء أوملرت، أتعهد بأن أكرس جهدي خالل ما تبقى
وأقطع لكما التزامي الشخصي بأن ادعم  .ملساعدتكما على حتقيق هذا الهدف الطموح أن أبذل كل ما يف وسعي

. واعتقد بأن يوما سيحل عندما تولد احلرية السالم الذي ننشده .بموارد وتصميم احلكومة األميركية   عملكما
 .لدى الكثير من الناس نور السالم وسترى األرض املقدسة

جميع اإلسرائيليين باألمن  وسيستمتع –لسطينيون بالبركات التي جتلبها احلرية سيحل اليوم الذي يستمتع فيه الف
اإلرهابيون واملتطرفون الذين يهددون   وأخيرا يهزم سيحل اليوم الذي يهمّش فيه. وذلك اليوم آت. الذي يستحقونه

 العمل الذي بدأناه هنا يف وعندما يحل ذلك اليوم، ستتطلع األجيال املقبلة إىل .الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني
وحكمتهم وشجاعتهم يف  إنها ستجزي شكرا للقادة الذين اجتمعوا على ضفاف نهر تشيزابيك، لرؤياهم،. أنابوليس

 .اختيار مستقبل من احلرية والسالم

 .شكرا لكم جمليئكم، والله يبارك عملكم

  



 

 
 

  

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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