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الثالثـاء 16 ربیـع االول 1426 ھـ 26 ابریل 2005 العدد 9646  

 

قمة عودة الدفء بین واشنطن والریاض

بوش واألمیر عبد هللا اتفقا على صیاغة «شراكة قویة لمواجھة تحدیات العصر» * التأكید على دعم استقرار العراق
وانتخابات حرة في لبنان والدولة الفلسطینیة

كروفورد: طارق الحمید ـ ومنیر الماوري 
تمیزت القمة السعودیة ـ األمیركیة التي

عقدت أمس بین الرئیس األمیركي جورج
بوش، واألمیر عبد هللا بن عبد العزیز ولي
العھد السعودي في المقر العائلي للرئیس

األمیركي في مزرعتھ في كروفورد بوالیة
تكساس، بالحمیمیة وبالطابع غیر

البروتوكولي، الذي حرص بوش على
إضفائھ على أجواء اللقاء، مما جعل األجواء

التي سادتھ وانعكست على البیان الصادر عن
االجتماع، تجعل القمة توصف بأنھا أعادت

الدفء إلى العالقات بین واشنطن والریاض.

وأشار البیان الختامي الصادر عن الرئیس
بوش واألمیر عبد هللا إلى اللقاء التاریخي،

الذي عقد قبل 60 عاما بین الرئیس األمیركي
فرانكلین روزفلت والملك عبد العزیز آل

سعود. وأضاف البیان: «ھا نحن الیوم نجدد
صداقتنا الشخصیة والعالقات بین بلدینا، فقد

وافقنا خالل اجتماعنا على أن التغیرات المھمة التي تجري في العالم تتطلب منا صیاغة شراكة قویة، مبنیة على ما تم تحقیقھ حتى اآلن، من
شأنھا مواجھة تحدیات ھذا العصر».

وأشار البیان إلى أن الوالیات المتحدة «ال تسعى إلى فرض نمطھا في الحكم، على حكومة وشعب المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي فإنھا ترحب
باالنتخابات البلدیة، وتتطلع إلى توسیع المشاركة وفق البرنامج االصالحي، الذي سبق لحكومة المملكة اإلعالن عنھ».
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مشاركة

  

وقالت وزیرة الخارجیة األمیركیة كوندولیزا رایس خالل مؤتمر صحافي عقدتھ مع ستیف ھادلي مستشار الرئیس بوش لألمن القومي إن جوا
إیجابیا ساد المحادثات وإن العالقة الشخصیة بین األمیر عبد هللا والرئیس بوش توطدت أكثر من أي وقت مضى وأن ذلك سیعود بالمصلحة على
شعبي البلدین. وفیما یتعلق بقضیة الشرق األوسط أشار المسؤوالن األمیركیان إلى أن واشنطن والریاض متفقتان على أن الخطوات التي اتخذھا

الرئیس الفلسطیني محمود عباس تمثل فرصة حقیقیة للسالم، كما أن االنسحاب اإلسرائیلي من غزة یشكل فرصة أیضا في طریق التوصل إلى حل
قائم على دولتین.

وأعلن عادل الجبیر أحد مستشاري ولي العھد السعودي أن الجانبین اتفقا على تشكیل لجنة مشتركة برئاسة وزیري خارجیة البلدین، لمتابعة
القضایا الثنائیة ولتعزیز التبادل التعلیمي والثقافي والعسكري والتجاري واالستثمار. ونفى الجبیر أن السعودیة توسطت بین دمشق وواشنطن،
مشیرا إلى أن سوریة بدأت بتنفیذ ما طلبھ منھا المجتمع الدولي ولیس ھناك ما یستدعي الوساطة. وأشار البیان الصادر عن المحادثات إلى أن
البلدین یتطلعان إلجراء انتخابات حرة في لبنان «من دون أي تدخل أو ضغط أجنبي». كما حظیت التطورات في العراق، باھتمام الجانبین، وتم
التأكید على أھمیة تحقیق االستقرار في العراق. ورد الجبیر على األسئلة بشأن موضوع أسعار النفط قائال، إن ھناك عوامل كثیرة ساھمت في
ارتفاع األسعار، نافیا أن تكون السعودیة قد ألزمت نفسھا بأیة تعھدات، مؤكدا أنھا تسعى لزیادة قدراتھا اإلنتاجیة في المستقبل إلى 12 ملیون

برمیل یومیا. واتفق البلدان على العمل سویا الكمال انضمام السعودیة الى منظمة التجارة العالمیة قبل نھایة 2005 .
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