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  وثائق دولية
  

  إىل الشعب اإلسرائيلي  كلمة للرئيس بيل كلينتون
  "مركز املؤتمرات يف القدس"يف 
  ]مقتطفات[ *.13/12/1998

  
  

......].[  
 يف كلمته بشأن التثقيف من أجل السالم، فإننا نتّفق على أنّ] بنيامين نتنياهو[كما قال رئيس احلكومة 

وعلى الرغم من جميع الصعوبات، فإنني أعتقد أن ذلك التحوّل قد . قفاوالسالم يجب أن يبدأ بتحول حقيقي يف امل
احلرية، تماماً كما يدرك اإلسرائيليون أن السيطرة على  حقّق لهميإذ يدرك الفلسطينيون أن رفضهم إلسرائيل لن . بدأ

  .األمنالفلسطينيين لن حتقّق لهم 
......].[  

سوء التفاهم، ومن اخلالفات، ومن االستفزازات، ومن  طبعاً، كان هناك بعض االنتكاسات؛ مزيداً من
يف الواقع، يف وأنتم تشعرون بأنه ينبغي للفلسطينيين أن يثبتوا قوالً وفعالً أن نياتهم قد تغيّرت . أعمال العنف

وركم الوقت الذي تعملون فيه على إعادة االنتشار من األراضي التي أُريقت عليها الدموع والدماء، ولكم احلق يف شع
  .هذا

والفلسطينيون يشعرون بأنه ينبغي لكم أن تعترفوا بأنهم عانوا أيضاً، وبأن لديهم كذلك تطلّعات 
ون وهم حمقّ. لية يجب التغلّب عليهامشروعة يجب حتقيقها، وبأن لديهم، كما يف إسرائيل، ضغوطاً سياسية داخ

  .أيضاً
......].[  

لكليهما؟ وأنه لن يكون منهما من دون حتقيق األمن  ن أليهل سيدرك الطرفان أنه لن يكون هناك أم
  .[....]هناك سالم ألحدهما، قبل أن يتحقق السالم لكليهما؟ 

......].[  
فهو، يف حدّ ذاته، ال يحلّ املشكالت اجلوهرية التي تفرّق بين . ث قليالً عن اتفاق وايوأودّ، هنا، أن أحتدّ
  .[....]قيق غاية، ال الغاية يف حدّ ذاتها إنه وسيلة لتح. اإلسرائيليين والفلسطينيين

على ضمان حماية األمن للمدنيين  لقد ذهب رئيس احلكومة نتنياهو إىل واي، وهو مصمم بحقٍ 
وقد جنح يف احلصول من الفلسطينيين على جمموعة من ] .[...فيما تواصل عملية السالم مسيرتها  اإلسرائيليين

  .آلية لتنفيذ تلك االلتزاماتااللتزامات األمنية املنهجية، وعلى 
وتعهّدت بمواجهة . وافقت السلطة الفلسطينية على خوض معركة شاملة ومستمرة ضد اإلرهابو

وسيتمّ . املنظمات اإلرهابية، وبمالحقة األسلحة غير املرخّصة، وباتخاذ إجراءات ضد التحريض على اإلرهاب
من هذه اجملاالت،  خذها الفلسطينيون يف كلٍدّدة التي يتّتأليف جلان أميركية ـ فلسطينية لتقويم اإلجراءات احمل

مليار دوالر ملساعدة  1.2لغ بوسنقدم أيضاً إىل الكونغرس األميركي طلباً بم. وللتوصية بمزيد من اخلطوات
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على حتقيق حاجاتها األمنية املستقبلية، بما يف ذلك تلك الناجمة عن عملية إعادة االنتشار التي تمّ  إسرائيل
  .االتفاق عليها يف واي

[.......]  
وسأشهد . ئات فلسطينية أُخرىغداً، سأذهب إىل غزة لتوجيه كلمة إىل اجمللس الوطني الفلسطيني وهي

والنهائي واألبدي جلميع بنود ميثاقهم التي كانت تدعو إىل تدمير على إعادة تأكيد تعهدهم باإللغاء الكامل 
  .إسرائيل

العنف مل  ر الشعب هناك بأنّوسأذكّ. وسأبيّن لهم بوضوح أن نيل احلقوق يترافق مع القيام بالواجبات
لفلسطينيين من يكن يوماً، ولن يكون أبداً وسيلة شرعية، وبأنه من اخلطأ وهزيمة للذات، استئناف القتال الذي جرّ ا

  .].[... خرىمأساة إىل أُ
ينية، ويف كل مسجد، ويف كل وسأشدد على أهمية أن تتردّد أصداء هذا االقتناع يف كل مدرسة فلسط

  .تلفزةحمطة 
وسأوضح لهم، طبعاً، جميع اجلوانب التي يخدم بها اتفاق واي مصالح الفلسطينيين ـ فهو ينصّ على 

وعلى املزيد من إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية، وعلى إيجاد ممر آمن بين غزّة إعادة املزيد من األرض إليهم، 
خرى من أجل النهوض باحلالة االقتصادية، وعلى والضفة الغربية، وعلى افتتاح املطار يف غزة، وعلى مبادرات أُ

  .ين األوضاع املعيشية للشعب الفلسطينيتحسالتعهدات اجلديدة بمساعدات دولية ل
 إعطاءإذ إنه من مصلحتهم . أيضاً اإلسرائيليين، يحقّق هذا االتفاق مصالح األمورق هذه وبتحقي

 الشعب الفلسطيني فرصة للتغلّب على اليأس الذي يستغلّه املتطرفون وإعطاءاالقتصاد الفلسطيني فرصة للنمو، 
يين بطريقة جتعلهم يشعرون ومن املؤكد أنه من مصلحة إسرائيل التعامل مع الفلسطين. للقيام بأعمال إرهابية

  .بالكرامة بدل اليأس
حتقيق آمال أحد الطرفين، يجب أن يترافق مع ـ ال أن يكون  إن عملية السالم ستنجح إذا رافقها اإلدراك أنّ

  .].[...على حساب ـ حتقيق أحالم الطرف اآلخر 
......].[ 

  



 

 
 

  

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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