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 .في ما يلي ترجمة غير رسمية لنص الكلمة التي ألقاها الرئيس األميركي جورج بوش بشأن الشرق األوسط

جز آمال الكثرة رهينة، لزمن طويل عاش مواطنو الشرق األوسط وسط الموت والخوف، وكراهية قلة تحت"

  .قوى التطرف واإلرهاب تحاول قتل التقدم والسالم بقتل األبرياء، وهذا يلقي بظالل قاتمة على منطقة بأسرها

من أجل اإلنسانية كلها يجب أن تتغير األمور في الشرق األوسط، يستحيل أن يعيش المواطنون اإلسرائيليون 

 .في فساد سياسي واحتاللفي رعب، ويستحيل أن يعيش الفلسطينيون 

والموقف الراهن ال يبعث آماالً بتحسن الحياة، سيظل المواطنون اإلسرائيليون يقعون ضحايا لإلرهابيين، ومن 

  .ثم فستظل إسرائيل تدافع عن نفسها، وسيزداد وضع الشعب الفلسطيني بؤساً أكثر فأكثر

ليس هناك من سبيل إلى تحقيق هذا السالم، حتى رؤيتي هي لدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سالم وأمن، و

تكافح كل األطراف اإلرهاب، ومع ذلك، ففي هذه اللحظة الحرجة إذا تجاوزت كل األطراف الماضي، وانطلقت 

 .فإننا نستطيع التغلب على الظالم بنور األمل-في طريق جديد 

ولة فلسطينية، إنني أدعو الشعب الفلسطيني السالم يتطلب قيادة فلسطينية جديدة ومختلفة، حتى يمكن أن تولد د

 .إلى انتخاب زعماء جدد، ال يشينهم اإلرهاب

أدعوهم إلى بناء ديمقراطية حقيقية، تقوم على التسامح والحرية، إذا سعى الشعب الفلسطيني بفاعلية نحو هذه 

األهداف، فسوف يتمكن األهداف، فإن أميركا والعالم سوف يساندان جهوده، إذا حقق الشعب الفلسطيني هذه 

 .من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ومصر واألردن، بشأن األمن وغيره من الترتيبات من أجل االستقالل

وحينما تكون هناك قيادات جديدة للشعب الفلسطيني، ومؤسسات جديدة وترتيبات أمنية جديدة مع جيرانه، فإن 

ن حدودها وجوانب معينة من سيادتها مؤقتة إلى حين االتفاق الواليات المتحدة ستؤيد قيام دولة فلسطينية، تكو

 .عليها في إطار تسوية نهائية في الشرق األوسط

كلنا علينا مسؤوليات في ما ينتظرنا من عمل، الشعب الفلسطيني موهوب وكفؤ، وأنا واثق من أنهم يستطيعون 

 .تحقيق ميالد جديد ألمتهم

  

اإلرهاب، سوف تبنى من خالل اإلصالح، ويجب أن يكون اإلصالح أكثر من لن تقوم الدولة الفلسطينية أبداً ب

مجرد تغيير شكلي أو محاولة مغلفة للحفاظ على الوضع الراهن، وسوف يتطلب اإلصالح الحق مؤسسات 

 .سياسية واقتصادية جديدة تماماً، تعتمد على الديمقراطية واقتصاديات السوق والتحرك لمكافحة اإلرهاب

مجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب ليست له سلطة، وتتركز السلطة في أيدي نفر قليل ال يمكن واليوم ال

 .محاسبتهم، وال يمكن لدولة فلسطينية أن تخدم مواطنيها، إال بدستور جديد يفصل بين السلطات

يون ووزراء وينبغي أن تكون للبرلمان الفلسطيني السلطة الكاملة لمجلس تشريعي، ويحتاج المسؤولون المحل

 .الحكومة إلى سلطة خاصة بهم وإلى ستقالل؛ ليحكموا بكفاءة



وسوف تعمل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والدول العربية مع الزعماء الفلسطينيين؛ إلنشاء إطار 

دستوري وديمقراطية فاعلة للشعب الفلسطيني، وستعمل الواليات المتحدة إلى جانب آخرين في المجتمع 

ولي، على مساعدة الفلسطينيين في تنظيم ومراقبة انتخابات محلية، متعددة األطراف نزيهة، بحلول نهاية الد

 .العام يتبعها انتخابات عامة

يعيش الشعب الفلسطيني اليوم في حالة ركود اقتصادي، زاده الفساد الرسمي سوءاً، وستحتاج الدولة الفلسطينية 

  .اص النزيه تشجيعاً من حكومة نزيهةالقتصاد نشط، يلقى فيه القطاع الخ

وتقف الواليات المتحدة والجهات الدولية المانحة والبنك الدولي على أهبة االستعداد؛ للعمل مع الفلسطينيين 

في مشروع كبير لإلصالح االقتصادي والتنمية، والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والبنك الدولي وصندوق 

لإلشراف على اإلصالحات في الشؤون المالية الفلسطينية، وتشجيع الشفافية والتدقيق النقد الدولي مستعدون 

المستقل، وستزيد الواليات المتحدة وشركاؤنا في العالم المتقدم مساعدتنا اإلنسانية، للتخفيف من المعاناة 

 .الفلسطينية

بول، والواليات المتحدة لن تؤيد واليوم، فإن السلطات الفلسطينية تشجع اإلرهاب وال تعارضه، وهذا غير مق

 .قيام دولة فلسطينية، ما لم يشن زعماؤها حرباً متواصلة على اإلرهابيين، ويدمروا بنيتهم التحتية

اليوم يفتقد الشعب الفلسطيني إلى المحاكم القانونية الفعالة وليست لديه وسائل للدفاع عن حقوقه والمطالبة بها، 

إلى نظام عدالة يمكن االعتماد عليه لمعاقبة الذين يعيشون على دم األبرياء، إن  إن الدولة الفلسطينية ستحتاج

الواليات المتحدة وأعضاء آخرين بالمجتمع الدولي مستعدون للعمل مع زعماء فلسطينيين، إلقامة وتمويل 

  .ومراقبة نظام قضائي مستقل بحق

ً إلشراف خارجي إلعادة بناء وإصالح األجهزة األمنية الفلسطينية، وال بد أن  وهذا سيستلزم جهداً خاضعا

 .تكون للنظام األمني خطوط واضحة للسلطة وقابلية المساءلة، وكذلك سلسلة قيادة موحدة

الرئيسية، العالم وتعكف الواليات المتحدة على السعي لتحقيق هذا اإلصالح مع غيرها من الدول اإلقليمية 

مستعد للمساعدة، ولكن هذه الخطوات تجاه الدولة الفلسطينية تعتمد في النهاية على الشعب الفلسطيني وزعمائه، 

فإذا ساروا بجد في طريق اإلصالح، فإن المكافأة قد تأتي سريعاً، وإذا اعتنق الفلسطينيون الديمقراطية وتصدوا 

 .وسعهم االعتماد على الدعم األميركي لقيام دولة فلسطينية مؤقتةللفساد ورفضوا اإلرهاب بثبات، فإن ب

في وجود جهود دؤوبة يمكن أن تنهض هذه الدولة بسرعة، وتتفق مع إسرائيل ومصر واألردن في قضايا 

عملية مثل األمن، وسيتم التفاوض على الحدود النهائية، والعاصمة، وغير ذلك من جوانب سيادة هذه الدولة 

  .اف في إطار تسوية نهائية، لقد عرضت الدول العربية تقديم المساعدة ومساعدتها الزمةبين األطر

قلت في الماضي إن الدول إما أن تكون معنا أو علينا في الحرب على اإلرهاب، ولكي تحسب الدول على 

عنف في اإلعالم جانب السالم، فإن عليها أن تتحرك، وكل زعيم ملتزم فعلياً بالسالم، سينهي التحريض على ال

ً التفجيرات القاتلة، كل دولة ملتزمة فعليا ًبالسالم، ستوقف تدفق األموال والمعدات  الرسمي، ويدين علنا

وعمليات التجنيد في الجماعات اإلرهابية الساعية لتدمير إسرائيل بما في ذلك "حماس"، والجهاد اإلسالمي، 

 .وحزب هللا



الم أن تمنع شحن اإلمدادات اإليرانية لهذه الجماعات، وأن تعارض ويجب على كل دولة ملتزمة فعالً بالس

األنظمة التي تشجع اإلرهاب مثل العراق، ويجب على سوريا أن تأخذ جانب الحق في الحرب على اإلرهاب، 

  .بالقيام بإغالق معسكرات اإلرهابيين وطرد المنظمات اإلرهابية

نع شحن اإلمدادات اإليرانية لهذه الجماعات وأن تعارض ويجب على كل دولة ملتزمة فعال بالسالم أن تم

األنظمة التي تشجع اإلرهاب مثل العراق، ويجب على سوريا أن تأخذ جانب الحق في الحرب على اإلرهاب 

 .بالقيام بإغالق معسكرات اإلرهابيين وطرد المنظمات اإلرهابية

 .يظهروا بأفعالهم تأييدهم التام للسالمويجدر بالزعماء الراغبين في أن تشملهم عملية السالم، أن 

ومع تحركنا نحو حل سلمي، فمن المتوقع من الدول العربية بناء عالقات أوثق دبلوماسياً وتجارياً مع إسرائيل، 

 .بما يؤدي إلى تطبيع تام للعالقات بين إسرائيل والعالم العربي بأسره

فلسطينية، ذات طابع ديمقراطي، فدوام االحتالل  وهناك مصلحة كبيرة أيضاً إلسرائيل في نجاح قيام دولة

يهدد هوية إسرائيل وديمقراطيتها، وقيام دولة فلسطينية مستقرة مسالمة، ضروري لتحقيق األمن الذي تتوق 

إليه إسرائيل، لذا أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة؛ لتأييد قيام دولة فلسطينية لها مقومات البقاء وذات 

 .مصداقية

ع تقدمنا نحو األمن، يجب على القوات اإلسرائيلية االنسحاب الكامل إلى مواقعها قبل الثامن والعشرين من وم

، وال بد من وقف أنشطة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، بما يتفق مع 2000سبتمبر/ أيلول 

  .توصيات لجنة ميتشل

ومع انحسار العنف ال بد من استعادة حرية الحركة والسماح  وال بد أن تتاح لالقتصاد الفلسطيني فرصة النمو،

للفلسطينيين األبرياء باستئناف أعمالهم وحياتهم العادية، وال بد من السماح للمشرعين والمسؤولين الفلسطينيين 

وعمال الجهود اإلنسانية الدوليين بأداء مهمتهم في بناء مستقبل أفضل، ويجب على إسرائيل اإلفراج عن 

 .ائدات الفلسطينية المجمدة، ووضعها في أيد أمينة ومسؤولةالع

لقد طالبت الوزير باول )وزير الخارجية األميركي( بتكثيف العمل مع زعماء شرق أوسطيين ودوليين؛ لتحقيق 

  .رؤية لدولة فلسطينية، بالتركيز على خطة شاملة لمساندة إجراء إصالح وبناء للمؤسسات الفلسطينية

مطاف يجب على اإلسرائيليين والفلسطينيين تناول القضايا الجوهرية التي تقف حائالً بينهم، إذا وفي نهاية ال

 .كان لسالم حقيقي أن يسود، وبتسوية كل المزاعم، وإنهاء النزاع في ما بينهم

راف، ، من خالل تسوية يتم التفاوض عليها بين األط1967وهذا يعني إنهاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ عام 

 .، مع انسحاب إسرائيل إلى حدود آمنة ومعترف بها338و 242على أساس قراري األمم المتحدة 

علينا أيضاً حسم القضايا المتعلقة بالقدس، ومحنة الالجئين الفلسطينيين، والتوصل إلى سالم نهائي بين إسرائيل 

 .ولبنان، وبين إسرائيل وسوريا، يدعم السالم، ويكافح اإلرهاب

كل من هو على دراية بتاريخ الشرق األوسط أن هذه العملية قد تتعرض النتكاسات، فكما رأينا، هناك ويدرك 

من قتلة محترفين عقدوا العزم على إيقافها، لكن معاهدتي السالم المصرية، واألردنية مع إسرائيل، تذكرنا 

 .بأنه في ظل قيادة مثابرة ومسؤولة يمكن تحقيق تقدم سريع



ات وقيادة فلسطينية جديدة تحقق أداء حقيقياً في مجالي األمن واإلصالح، أتوقع أن تستجيب ومع ظهور مؤسس

إسرائيل وتعمل من أجل اتفاق وضع نهائي. ومع تكاتفنا جميعاً في تكثيف جهدنا، يمكن التوصل إلى اتفاق في 

 .غضون ثالث سنوات من اآلن، وسأقود أنا وبالدي العمل النشط صوب هذا الهدف

م الغضب واأللم الشديدين اللذين يعتصران الشعب اإلسرائيلي، لقد عشتم طويالً تحت وطأة الخوف أتفه

والجنازات، وأرغمتم على تحاشي األسواق وحافالت النقل العام، وأجبرتم على وضع حراس مسلحين داخل 

ين. من حقكم العيش فصول حضانات األطفال، ورفضت السلطة الفلسطينية يدكم الممدوة وتعاملت مع اإلرهابي

ً بأنكم تحتاجون إلى وجود شريك فلسطيني صالح  بصورة طبيعية، ومن حقكم األمن، وأعتقد اعتقاداً جازما

 .ومسؤول؛ لتحقيق هذا األمن

وأتفهم الغضب واليأس العميقين اللذين يستبدان بالشعب الفلسطيني، فلعقود عوملتم كرهائن لصراع الشرق 

رهينة التفاق سالم شامل بدا وكأنه لن يتحقق، بينما أخذت حياتكم تسوء عاماً  األوسط، واحتجزت مصالحكم

بعد آخر. من حقكم، الديمقراطية وحكم القانون. من حقكم العيش في مجتمع مفتوح واقتصاد مزدهر. من حقكم 

 .حياة مفعمة باألمل ألطفالكم

ية بعيدة، لكن أميركا، وشركاءنا في أنحاء وقد تبدو نهاية االحتالل وقيام دولة فلسطينية مسالمة وديمقراط

 .العالم، على أتم استعداد لتقديم يد العون، ومساعدتكم في تحقيق هذا بأسرع ما يمكن

وإذا قدر للحرية أن تزدهر في األرض الوعرة للضفة الغربية وغزة، فإنها ستلهم الماليين من النساء والرجال 

 ً ً  في أنحاء المعمورة، الذين أثقلهم أيضا  .الفقر والقمع، ومن حقهم التمتع بحكم ديمقراطي أيضا

ويحدوني أمل بالنسبة لشعوب الدول اإلسالمية، فالتزامكم بالخلق والمعرفة والتسامح يؤدي إلى إنجازات 

تاريخية عظيمة، وهذه القيم قائمة في العالم اإلسالمي اليوم؛ فأنتم أصحاب ثقافة ثرية وأنتم تتقاسمون تطلعات 

كل حضارة من الرجال والنساء، واالزدهار والحرية والعزة ليست آماالً أميركية أو غربية وحسب، أصحاب 

فهي آمال عامة لجميع البشر، وحتى في خضم عنف الشرق األوسط، واضطرابه تؤمن أميركا أن هذه اآلمال 

 .قادرة على تغيير الحياة واألمم

ع األطراف في الشرق األوسط، هي فرصة إلرساء أسس هذه اللحظة هي فرصة واختبار في الوقت نفسه لجمي

 .سالم للمستقبل، واختبار لمعرفة من هو جاد لتحقيق السالم ومن هو غير جاد

واالختيار هنا ال لبس فيه وبسيط وكما يقول اإلنجيل "لقد وضعتم أمامكم الحياة والموت فاختاروا الحياة". لقد 

 .اروا جانب السالم واألمل والحياةحان الوقت للجميع في هذا الصراع أن يخت

 .شكراً جزيالً  

 :النص الحرفي باللغة اإلنجليزية

For too long, the citizens of the Middle East have lived in the midst of death and 

fear. The hatred of a few holds the hopes of many hostage. The forces of 

extremism and terror are attempting to kill progress and peace by killing the 



innocent. And this casts a dark shadow over an entire region. For the sake of all 

humanity, things must change in the Middle East.  

It is untenable for Israeli citizens to live in terror. It is untenable for Palestinians to 

live in squalor and occupation. And the current situation offers no prospect that 

life will improve. Israeli citizens will continue to be victimized by terrorists, and so 

Israel will continue to defend herself.  

In the situation the Palestinian people will grow more and more miserable. My 

vision is two states, living side by side in peace and security. There is simply no 

way to achieve that peace until all parties fight terror. Yet, at this critical moment, 

if all parties will break with the past and set out on a new path, we can overcome 

the darkness with the light of hope. Peace requires a new and different 

Palestinian leadership, so that a Palestinian state can be born.  

I call on the Palestinian people to elect new leaders, leaders not compromised by 

terror. I call upon them to build a practicing democracy, based on tolerance and 

liberty. If the Palestinian people actively pursue these goals, America and the 

world will actively support their efforts. If the Palestinian people meet these 

goals, they will be able to reach agreement with Israel and Egypt and Jordan on 

security and other arrangements for independence.  

And when the Palestinian people have new leaders, new institutions and new 

security arrangements with their neighbors, the United States of America will 

support the creation of a Palestinian state whose borders and certain aspects of 

its sovereignty will be provisional until resolved as part of a final settlement in the 

Middle East.  

In the work ahead, we all have responsibilities. The Palestinian people are gifted 

and capable, and I am confident they can achieve a new birth for their nation. A 

Palestinian state will never be created by terror -- it will be built through reform. 

And reform must be more than cosmetic change, or veiled attempt to preserve 

the status quo. True reform will require entirely new political and economic 

institutions, based on democracy, market economics and action against terrorism.  

Today, the elected Palestinian legislature has no authority, and power is 

concentrated in the hands of an unaccountable few. A Palestinian state can only 

serve its citizens with a new constitution which separates the powers of 



government. The Palestinian parliament should have the full authority of a 

legislative body. Local officials and government ministers need authority of their 

own and the independence to govern effectively.  

The United States, along with the European Union and Arab states, will work with 

Palestinian leaders to create a new constitutional framework, and a working 

democracy for the Palestinian people. And the United States, along with others in 

the international community will help the Palestinians organize and monitor fair, 

multi-party local elections by the end of the year, with national elections to 

follow.  

Today, the Palestinian people live in economic stagnation, made worse by official 

corruption. A Palestinian state will require a vibrant economy, where honest 

enterprise is encouraged by honest government. The United States, the 

international donor community and the World Bank stand ready to work with 

Palestinians on a major project of economic reform and development. The United 

States, the EU, the World Bank, the International Monetary Fund are willing to 

oversee reforms in Palestinian finances, encouraging transparency and 

independent auditing.  

And the United States, along with our partners in the developed world, will 

increase our humanitarian assistance to relieve Palestinian suffering. Today, the 

Palestinian people lack effective courts of law and have no means to defend and 

vindicate their rights. A Palestinian state will require a system of reliable justice to 

punish those who prey on the innocent. The United States and members of the 

international community stand ready to work with Palestinian leaders to establish 

finance -- establish finance and monitor a truly independent judiciary.  

Today, Palestinian authorities are encouraging, not opposing, terrorism. This is 

unacceptable. And the United States will not support the establishment of a 

Palestinian state until its leaders engage in a sustained fight against the terrorists 

and dismantle their infrastructure. This will require an externally supervised effort 

to rebuild and reform the Palestinian security services. The security system must 

have clear lines of authority and accountability and a unified chain of command.  

America is pursuing this reform along with key regional states. The world is 

prepared to help, yet ultimately these steps toward statehood depend on the 

Palestinian people and their leaders. If they energetically take the path of reform, 



the rewards can come quickly. If Palestinians embrace democracy, confront 

corruption and firmly reject terror, they can count on American support for the 

creation of a provisional state of Palestine.  

With a dedicated effort, this state could rise rapidly, as it comes to terms with 

Israel, Egypt and Jordan on practical issues, such as security. The final borders, the 

capital and other aspects of this state's sovereignty will be negotiated between 

the parties, as part of a final settlement. Arab states have offered their help in this 

process, and their help is needed.  

I've said in the past that nations are either with us or against us in the war on 

terror. To be counted on the side of peace, nations must act. Every leader actually 

committed to peace will end incitement to violence in official media, and publicly 

denounce homicide bombings. Every nation actually committed to peace will stop 

the flow of money, equipment and recruits to terrorist groups seeking the 

destruction of Israel -- including Hamas, Islamic Jihad, and Hezbollah. Every nation 

actually committed to peace must block the shipment of Iranian supplies to these 

groups, and oppose regimes that promote terror, like Iraq. And Syria must choose 

the right side in the war on terror by closing terrorist camps and expelling 

terrorist organizations.  

Leaders who want to be included in the peace process must show by their deeds 

an undivided support for peace. And as we move toward a peaceful solution, Arab 

states will be expected to build closer ties of diplomacy and commerce with Israel, 

leading to full normalization of relations between Israel and the entire Arab 

world.  

Israel also has a large stake in the success of a democratic Palestine. Permanent 

occupation threatens Israel's identity and democracy. A stable, peaceful 

Palestinian state is necessary to achieve the security that Israel longs for. So I 

challenge Israel to take concrete steps to support the emergence of a viable, 

credible Palestinian state.  

As we make progress towards security, Israel forces need to withdraw fully to 

positions they held prior to September 28, 2000. And consistent with the 

recommendations of the Mitchell Committee, Israeli settlement activity in the 

occupied territories must stop.  



The Palestinian economy must be allowed to develop. As violence subsides, 

freedom of movement should be restored, permitting innocent Palestinians to 

resume work and normal life. Palestinian legislators and officials, humanitarian 

and international workers, must be allowed to go about the business of building a 

better future. And Israel should release frozen Palestinian revenues into honest, 

accountable hands.  

I've asked Secretary Powell to work intensively with Middle Eastern and 

international leaders to realize the vision of a Palestinian state, focusing them on 

a comprehensive plan to support Palestinian reform and institution-building.  

Ultimately, Israelis and Palestinians must address the core issues that divide them 

if there is to be a real peace, resolving all claims and ending the conflict between 

them. This means that the Israeli occupation that began in 1967 will be ended 

through a settlement negotiated between the parties, based on U.N. Resolutions 

242 and 338, with Israeli withdrawal to secure and recognize borders.  

We must also resolve questions concerning Jerusalem, the plight and future of 

Palestinian refugees, and a final peace between Israel and Lebanon, and Israel 

and a Syria that supports peace and fights terror.  

All who are familiar with the history of the Middle East realize that there may be 

setbacks in this process. Trained and determined killers, as we have seen, want to 

stop it. Yet the Egyptian and Jordanian peace treaties with Israel remind us that 

with determined and responsible leadership progress can come quickly.  

As new Palestinian institutions and new leaders emerge, demonstrating real 

performance on security and reform, I expect Israel to respond and work toward a 

final status agreement. With intensive effort by all, this agreement could be 

reached within three years from now. And I and my country will actively lead 

toward that goal.  

I can understand the deep anger and anguish of the Israeli people. You've lived 

too long with fear and funerals, having to avoid markets and public 

transportation, and forced to put armed guards in kindergarten classrooms. The 

Palestinian Authority has rejected your offer at hand, and trafficked with 

terrorists. You have a right to a normal life; you have a right to security; and I 



deeply believe that you need a reformed, responsible Palestinian partner to 

achieve that security.  

I can understand the deep anger and despair of the Palestinian people. For 

decades you've been treated as pawns in the Middle East conflict. Your interests 

have been held hostage to a comprehensive peace agreement that never seems 

to come, as your lives get worse year by year. You deserve democracy and the 

rule of law. You deserve an open society and a thriving economy. You deserve a 

life of hope for your children. An end to occupation and a peaceful democratic 

Palestinian state may seem distant, but America and our partners throughout the 

world stand ready to help, help you make them possible as soon as possible.  

If liberty can blossom in the rocky soil of the West Bank and Gaza, it will inspire 

millions of men and women around the globe who are equally weary of poverty 

and oppression, equally entitled to the benefits of democratic government.  

I have a hope for the people of Muslim countries. Your commitments to morality, 

and learning, and tolerance led to great historical achievements. And those values 

are alive in the Islamic world today. You have a rich culture, and you share the 

aspirations of men and women in every culture. Prosperity and freedom and 

dignity are not just American hopes, or Western hopes. They are universal, 

human hopes. And even in the violence and turmoil of the Middle East, America 

believes those hopes have the power to transform lives and nations.  

This moment is both an opportunity and a test for all parties in the Middle East: 

an opportunity to lay the foundations for future peace; a test to show who is 

serious about peace and who is not. The choice here is stark and simple. The Bible 

says, "I have set before you life and death; therefore, choose life." The time has 

arrived for everyone in this conflict to choose peace, and hope, and life.  

Thank you very much. 


