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  كلمة للرئيس جورج بوش بشأن تدهور 
  الوضع يف الشرق األوسط

    ]مقتطفات[ .4/4/2002، واشنطن
  

    
  .خالل أسبوع واحد تدهور الوضع يف الشرق األوسط تدهوراً مريعاً. صباح اخلير  
املاضــي كــان مبعــوثي اخلــاص أنتــوين زينــي قــد أبلغنــي أننــا علــى قــاب قوســين أو أدنــى مــن يــوم األربعــاء   

حينمــا هــاجم إرهــابي  ولكــن ذلــك األمــل تــداعى. ســرائيليينحقــن دمــاء الفلســطينيين واإلق لوقــف إطــالق النــار ياتفــا
ويف األيـام . جماعة من األبرياء يف فندق بمدينة نتانيا فقتـل العديـد مـن الرجـال والنسـاء يف عمليـة إرهابيـة مروعـة

ويــة ودفــن الضــحايا والصــورة الصــارخة للــدبابات أهــوال الهجمــات الدمالتــي أعقبــت ذلــك شــهد العــامل بقلــق متزايــد 
  .إن الناس يف العامل أجمع يتفجعون على األرواح الفلسطينية واإلسرائيلية التي أزهقت. الهادرة يف الشوارع

[.......]  
ينبغـي علـى كـل طـرف أن يختـار، إمّـا أن تكونـوا مـع العــامل : سـبتمبر وأنـا أردد هـذه الرسـالة/ أيلـول 11منـذ 

ويجب علـى جميـع األطـراف يف الشـرق األوسـط أن تختـار أيضـاً وأن تتحـرك . رهابييناإلوإمّا أن تكونوا مع املتحضر 
  .بصورة حاسمة قوالً وفعالً ضد األعمال اإلرهابية

  .إن رئيس السلطة الفلسطينية مل يعارض اإلرهابيين أو يجابههم بصورة ثابتة
إنـه . ب كأداة خلدمة قضيته ووافق علـى ضـبط اإلرهـابيف أوسلو وأماكن أُخرى نبذ الرئيس عرفات اإلرها

لقد أضـاع الفـرص وفـرط يف . ولذلك فالوضع الذي يجد نفسه فيه اليوم هو من صنع يديه إىل حد كبير. مل يفعل ذلك
  .آمال الشعب الذي يفترض أنه يتزعمه

ابيـــــة التـــــي تقتـــــل ونظـــــراً إىل إخفاقـــــه، تشـــــعر احلكومـــــة اإلســـــرائيلية أن عليهـــــا أن تضـــــرب الشـــــبكات اإلره
إن . ومــع ذلــك، ينبغــي علــى إســرائيل أن تفهــم بــأن ردهــا علــى هــذه الهجمــات األخيــرة هــو إجــراء مؤقــت فقــط. مواطنيهــا

  .لدى جميع األفرقاء مسؤولياتهم، وجميع األفرقاء مدينون لشعوبهم بأن يتصرفوا
[.......]  

ار يف األمم املتحـــدة، بـــأن تقـــاوم علـــى جميـــع الـــدول أن تفـــي بوعـــدها، الـــذي قطعتـــه يف تصـــويتها علـــى قـــر
وإننــي أهيــب بالســلطة . ها اإلرهــابيين تســتطيع أي دولــة أن تختــار أصــدقاءإذ ال. يف جميــع أشــكاله بنشــاط اإلرهــاب

الفلسطينية وجميع احلكومات يف املنطقة بأن تفعل كل ما يف وسعها لوقف النشـاطات اإلرهابيـة، وتعطيـل التمويـل 
يـــــد اإلرهـــــاب يف وســـــائل اإلعـــــالم التـــــي تملكهـــــا الدولـــــة أو القـــــول بتمجلـــــى العنـــــف اإلرهـــــابي، ووقـــــف التحـــــريض ع

  .لالنتحاريين إنهم شهداء
إن تلــك احلكومــات، كــالعراق، التــي . وهــم يهــدمون قضــية الشــعب الفلســطيني. إنهــم قتلــة .إنهــم ليســوا شــهداء

ينبغـــي علـــى جميـــع الـــذين . الههـــا علـــى القتـــل يف أســـوا أشـــكعلـــى تضـــحية أطفالهمـــا هـــي جمرمـــة بحثّاألبـــوين  تكـــافئ
األقصـى، وحـزب ] كتائـب شـهداء[يأبهون للشعب الفلسطيني أن ينضموا إلينا يف التنديد والعمل ضد جماعات أمثال 

  .وكلها جماعات تعارض عملية السالم وتسعى إىل تدمير إسرائيل ،، واجلهاد اإلسالمي"حماس"الله، و
ألمــل، ألن هــذه إن تأييــد اجلامعــة العربيــة األخيــر ملبــادرة األميــر عبــد اللــه للســالم هــو أمــر واعــد، ويبشــر با

وهـــي توجـــد األمـــل بمشـــاركة عربيـــة متواصـــلة، وبنـــاءة يف البحـــث عـــن . إســـرائيل يف الوجـــود املبـــادرة تعتـــرف بحـــق
ئيس السـادات وامللـك حسـين وحملهـا إىل األمـام وهذا يبنى على تقليد من القيـادات املتحليـة بـرؤى بـدأها الـر. السالم

  .الرئيس مبارك وامللك عبد الله
[.......]  

. فحكومتهـا أيـدت إنشـاء دولـة فلسـطينية ليسـت مـالذاً لإلرهـاب. وإسرائيل تواجه خيارات صعبة هـي أيضـاً
. ســياً واقتصــادياًومــع ذلــك ينبغــي علــى إســرائيل أن تعتــرف بــأن مثــل هــذه الدولــة يجــب أن تكــون قابلــة للحيــاة سيا

وبصورة تتمشى مع خطة ميتشل، ينبغي أن يتوقف نشـاط املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف األراضـي احملتلـة، ويجـب أن 
                                                 

 موقع أميرآي رسمي في اإلنترنت: المصدر :http://www.usinfo.state.gov/arabic/meppar/0404bush.htm 
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ويف النهايـة، هـذا . 338و  242 ومعترف بها، وفق قراري جملس األمـن يتوقف االحتالل باالنسحاب إىل حدود آمنة
  .سرائيل وسورية، وإسرائيل ولبناناألسلوب يجب أن يكون األساس التفاقات بين إ

وينبغـي أيضـاً علـى إسـرائيل أن تظهـر احترامـاً، واهتمامــاً بكرامـة الشـعب الفلسـطيني الـذي هـو اآلن وســيظل 
وإن من املهم جداً أن تميز إسرائيل بين اإلرهابيين والفلسطينيين العاديين الذين يسعون لتأمين قوت . دائماً جارها

علـــى احلكومـــة اإلســـرائيلية أن تكـــون عطوفـــة عنـــد مراكـــز التفتـــيش ونقـــاط احلـــدود، معفيـــة وينبغـــي . عـــيش عـــائالتهم
وينبغــي علــى إســرائيل أن تتخــذ إجــراء ســريعاً لتخفيــف احلصــار وتمكـــين . الفلســطينيين األبريــاء مــن اإلذالل اليــومي

  .الشعب الفلسطيني من العودة إىل العمل
قامــت بعمليــات مــن أجــل  )املاضــية( لــى مــدى األيــام الســبعةوع. إن إســرائيل تواجــه حتــدياً فظيعــاً وخطيــراً

لكـن مـن أجـل إرسـاء . إن أميركا تعترف بحق إسرائيل بالـدفاع عـن نفسـها يف وجـه اإلرهـاب. اجتثاث بؤر اإلرهابيين
توغلها يف األراضي الواقعة حتت السيطرة الفلسطينية فإنني أطلب من إسرائيل أن توقف  أسس السالم يف املستقبل،

وأنا أتكلم كوين صـديقاً ملتزمـاً جتـاه إسـرائيل وأتكلـم بصـفتي . البدء باالنسحاب من تلك املدن التي احتلتها مؤخراًو
  .معنياً بأمنها يف املدى البعيد، األمن الذي سيأتي مع سالم حقيقي

رب أن ومــع بــدء انســحاب إســرائيل، فإنــه يتعــين علــى القــادة الفلســطينيين املســؤولين وجيــران إســرائيل العــ
  .واخليار سيعود إليهم والعبء سيقع على عاتقهم. ليبينوا للعامل بأنهم يقفون حقاً إىل جانب السالمينبروا 

إن العامل يتوقع وقف إطالق نار فورياً، واستئنافاً فورياً للتعاون األمني مع إسـرائيل ضـد اإلرهـاب، وأمـراً 
  .ادة أفضل وأتوقع نتائجإنني أتوقع قي. فورياً بكبح جماح الشبكات اإلرهابية

[.......]  
  



 

 
 

  

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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