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  أمام املؤتمر  كلمة للرئيس بيل كلينتون
  الشعبي الفلسطيني يف غزة

  *.14/12/1998غزة،  
  

  
ومن دواعي فخري أن أكون أول رئيس أميركي يوجه كلمته إىل الشعب . هذا يوم فريد وتاريخي"

  .الفلسطيني عبر مؤسساته يف مدينة تخضع للسيطرة الفلسطينية
قبل عشر سنين مل تكن هناك عالقات بين . أن هذا اليوم قد يأتيقبل عشر سنين مل يكن هناك من يتصور 

واليوم كان . الواليات املتحدة والفلسطينيين ومل تكن مفاوضات إسرائيلية ـ فلسطينية ومل يكن هناك مطار يف غزة
. يل شرف قص شريط افتتاح مطار غزة الذي وصلتُ وهيالري عبره وقد افتتحناه مع السيد عرفات وزوجته

ستقبل هذا املطار كل أنواع الطائرات ما يوفر لشعبكم إمكان التوجه إىل أي مكان يف العامل، وسيصير استيراد وسي
وسيصل . البضائع إىل غزة أكثر سهولة كما سيستطيع الناس القدوم إىل غزة هذا املكان الرائع على البحر املتوسط

  .هذا املطار الشعب الفلسطيني ببقية العامل
بل بضعة أشهر إن ثمة تشاؤماً بعملية السالم، وكان مصدّرو الفاكهة والزهور الفلسطينيون قال البعض ق

على اقتناع بأن املطار لن يظهر أبداً إىل الوجود، واآلن افتتح املطار وأعتقد أن الشركات تنوي تصدير الزهور إىل 
  .وغيرها أوروبا

صحيح أن خطوة . طريقة الذهاب أبعد من ذلكة يف ظأود أن تفكروا حلوثكم عن الوعد، دجئت اليوم ألح
واي وعملنا معاً فترة إىل األمام تعتبر، كما يقولون يف الواليات املتحدة، مثل خلع األضراس، لكننا عقدنا اتفاق 

طويلة وعمل معنا السيد نتنياهو وأحب أن أحدثكم عن الذهاب أبعد من ذلك ألن هناك دائماً بعض الريبة أو عدم 
  .ك أيضاً بعض األخطاءالثقة وهنا

لقد قمتم بعمل جيد . أشكركم لرفضكم املواد الداعية إىل القضاء على إسرائيل. أشكركم ألنكم رفعتم أيديكم
ستؤثرون يف الناس . إنكم ستؤثرون يف شعب إسرائيل .ال عالقة لذلك بحكومة إسرائيل .عندما رفعتم أيديكم

  .ستبلغون قلوبهم. العاديين
أمامكم إمكان بناء . خلفكم تاريخ من احلرمان والتشتت: أعرف أن الشعب الفلسطيني يقف عند مفترق

أعتقد أن ذلك . تأكيد ذلك اليوم وأعدتم. لقد وصلتم إىل هنا بفضل التزام السالم والتفاوض. مستقبلكم على أرضكم
  .هو السبيل الوحيد لتلبية تطلعات شعبكم
جة إىل التصميم ثمة حا. االستيطان ومصادرة األراضي وتدمير البيوت أنا أفهم قلقكم من نشاطات

  .قامة السالم وأحياناً مزيد منها من أجل املثابرة يف طريق السالموالشجاعة إل
نحتاج إىل مزيد من الوقت كي . أفهم أن هناك مزيداً من سوء التفاهم بعد خمس سنوات على بداية أوسلو

  .الثقة بالعملية السلميةنغيّر كل ما نريده ومزيد من 
نفعله وهذا ما . الواليات املتحدة مصممة على بذل كل اجلهود من أجل جني ثمار السالم يف املنطقة

  .ويعود إليكم الفضل يف دفع السالم بتصميمكم على املضي قدماً يف السالم. أيضاً يف تقديمنا املساعدات املالية
إن السالم يعني تطبيق حقوق . اك الكثير من عدم الثقةم التقدم الذي حققناه ال يزال هنغوعلى ر

والسالم يجب أن يبدأ بشي أساسي أكثر من ذلك وهو االعتراف . الفلسطينيين املشروعة وتوفير األمن لإلسرائيليين
  .املتبادل

  .يجب أن جند الطريق للمضي قدماً واستعادة األطفال فرحهم ومستقبلهم

                                                 
 .وقد ذآرت الصحيفة أنها أوردت مقتطفات من الكلمة. 15/12/1998، )بيروت" (النهار" *
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ىل األبد، وعلى إسرائيل أن تعترف سرائيل يف العيش يف سالم اليوم وإق إعلى الفلسطينيين أن يعترفوا بح
  .بحقوق الفلسطينيين يف أن يطمحوا إىل العيش بحرية اليوم وغداً ويف املستقبل

  . آمل أن تروا يف أميركا صديقاً لكم
واإلدالء علينا نبذ احلقد الذي يسمم األجواء، والتحلي باجلرأة وعدم اتخاذ خطوات من جانب واحد 

  .بتصريحات من جانب واحد يف شأن القدس والالجئين
  ."زيمةعسيكون هناك مزيد من االنتكاسات ولكن يف املقابل سيكون هناك مزيد من ال

  
  

  



 

 
 

  

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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