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  تصريح لنائب وزير اخلارجية األميركي، ريتشارد آرميتج، 
  يعتبر فيه خطة فك االرتباط فرصة تاريخية للفلسطينيين

  ]مقتطفات[ .17/4/2004واشنطن، 
     
  

[.......]  
على أحد األسئلة حول ما وصف بتبدل يف السياسة األميركية جتاه عملية السالم وأوضح آرميتج رداً   

رأينا هو أن هذه "أن من حق كل فرد أن يفسر التصريحات الرسمية األخيرة كما يشاء، لكن  لسطينية،اإلسرائيلية ـ الف
فرصة تاريخية تتخلى فيها إسرائيل ألول مرة عن مستوطنات، ومن الواضح أن هذه املستوطنات ستؤول إىل 

ادل جتاري واسع وإىل غير ذلك نأمل وندعو أن يؤدي إىل تب"مما  وسيصبح للفلسطينيين جارة عربية" الفلسطينيين
  ."من األمور

واستشهد آرميتج يف لقاء صحفي له مع ممثلين من وسائل اإلعالم العربية ومن دول االئتالف يوم 
احلقائق على األرض قد تغيرت قليالً من عام "أبريل، بما أشار إليه الرئيس بوش أخيراً من أن / نيسان 15اخلميس 

الل السنوات العديدة املاضية، ين بعملية السالم اإلسرائيلية ـ الفلسطينية قد أدركوا خوقال إن جميع املعني" 1949
  ."كما تغير السكان 1949أقروا ولو ضمناً على األقل أن احلقائق تغيرت قليالً على األرض منذ و"

هو أن يفوّت الشعب الفلسطيني ما قد يكون فرصة  أن ال يحدث إن ما نريده"وأضاف آرميتج قوله   
ال نريد للشعب الفلسطيني أن يضيّع فرصة أُخرى للتقدم . تاريخية تعني التخلي احلقيقي عن مستوطنات إسرائيلية

  .وأشار إىل أن من املفروض أن يتم ذلك خالل عام." دولته اخلاصة خطوة إىل األمام نحو إقامة
ة أن الواليات املتحدة مل تهدف يف تصريحات مسؤوليها األخيرة إىل أن تقرر وأكد نائب وزير اخلارجي  

سلفاً  احلدود بين إسرائيل والفلسطينيين وحق الالجئين يف العودة أو أن تهب إسرائيل أرضاً ال تملكها، مشيراً إىل 
  ."فاق املتبادل بين األطراف املعنيةينبغي أن حتل باالت"هذه القضايا  أن
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 املصدر: http://usinfo.state.gov/arabic/0417armi.htm 



 

 
 

  

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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