
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  234، ص )1999خريف ( 40، العدد 10المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  وثائق دولية
  

  لشؤون الشرق  ميركيةشهادة مساعد وزيرة اخلارجية األ
  الكونغرس للعالقات  أمام جلنة  األدنى، مارتن إنديك،

  لدى مناقشة سياسة الواليات املتحدة الدولية،
   جتاه الشرق األوسط 

  ]مقتطفات[ . 8/6/1999  واشنطن، 
  

  
.......][  

  عملية السالم العربي ـ اإلسرائيلي
ـ اإلسرائيلي  يف حتقيق الهدف التاريخي من السالم العربي نظرة إىل الوراء، فإن تقدماً ضخماً قد تمَّ  يف

عاماً من املعاهد اإلسرائيلية ـ املصرية، التي تبقى األساس الوطيد لكل تقدم الحق، أصبح  20فبعد نحو . الشامل
  .السالم بين إسرائيل وجميع جيرانها يف مرمى البصر

 األردناملبادئ يف واشنطن، شهدنا توقيع معاهدة سالم بين  إعالنالستة منذ توقيع  ألعواماوخالل 
وقد عدّلت منظمة . ـ الفلسطينية االنتقالية، وبروتوكول اخلليل، ومذكرة واي ريفر اإلسرائيلية، واالتفاقات وإسرائيل

اتخذت حكومة الليكود يف إسرائيل خطوة و. العنفالتحرير الفلسطينية ميثاقها، وتعهد عرفات بأن ال عودة إىل 
تاريخية مهمة بموافقتها على إعادة االنتشار يف أجزاء من الضفة الغربية، منهية بذلك، بصورة حاسمة، جدًال 

  .الوسط اإلقليمي يف الضفة الغربية األرض يف مقابل السالم واحلل أيديولوجياً ملصلحة مبدأ
قتصادية الشرق األوسطية عن هجر املقاطعة العربية الثانوية، ضت عملية التطبيع والقمم االوقد تمخّ

وعن إقامة اتصاالت جتارية بين إسرائيل وجميع الدول العربية، فيما خال حفنة منها، بما فيها إقامة مكاتب 
ورية ومع أنه مل يتم التوصل إىل اتفاق، فإن املفاوضات اإلسرائيلية ـ الس. مان وقطرجتارية يف املغرب وتونس وعُ

  .قد وضعت األساس لتسوية ذلك الصراع الطويل األمد
ل رئيس وحاملا يشكِّ. م فرصة جديدة للتحرك إىل األمام على جميع املساراتن الفترة املقبلة تقدِّإ

براك حكومته، فإننا نتوقع أن يأتي إىل واشنطن، ليناقش مع الرئيس كلينتون أفضل السبل  املنتخب احلكومة
نشاط على تعزيز بومن جانبنا، وبتنسيق كامل مع جميع األطراف، فإننا ننوي العمل . السالم للتقدم يف عملية

وعلى املسار الفلسطيني، فإننا نؤمن بوجوب تنفيذ مذكرة واي ريفر، وقد دعونا . السالم الشامل يف املنطقة
ىل تكريس أنفسهما ثانية لهدف التوصل إىل إالدخول يف مفاوضات مكثفة بشأن الوضع الدائم، و إىل الطرفين

  .اتفاق خالل عام
من خالل مفاوضات  بأن التوصل إىل االتفاقات غير ممكن إالّ اإليمانوطوال عملية السالم، قادنا 

املرجعية  األطروالفلسطينيين هي  اإلسرائيليينوالقواعد الوحيدة للتفاوض بشأن اتفاق سالم بين . مباشرة
، 338ورقم  242رقم  األمنوتشمل هذه قراري جملس . د واملبادئ املتفق عليها يف اتفاقات أوسلواحملددة يف مدري

  .181املتحدة رقم  لألممالعامة  اجلمعيةلكنها ال تشمل، ومل تكن تشمل قط، قرار 
 البيئة املالئمة للتقدم يف مفاوضاتها، وحلل اخلالفات األطرافد توجِ أنإن جتربتنا قد علمتنا أهمية 

 15عقد االجتماع املقترح يف تعمل جاهدة كي ال يُ اإلدارةالتي جتعل  األسبابحد أوهذا . عبر هذه املفاوضات
لقد أعربنا عن معارضتنا الشديدة جداً ملثل هذا . يوليو لألطراف العليا املتعاقدة يف معاهدة جنيف الرابعة /تموز

                                                 
 النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية األميرآية في اإلنترنت:http://www.state.gov  
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. كما شجعنا اآلخرين، جميعهم، على أن يفعلوا ذلك أيضاًاالجتماع، وأوضحنا أننا لن نحضر االجتماع إذا عقد، 
يف أننا دعونا الطرفين إىل االمتناع من اتخاذ وهذا هو السبب أيضاً . فهذا االجتماع لن يساهم يف عملية السالم

نها خطوات أحادية اجلانب ـ مثل إعالن إقامة دولة من جانب واحد أو النشاط االستيطاين االستفزازي ـ التي من شأ
  .أن جتحف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي

، وال بد من التقدم أعوام 3مل يكن هناك مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وكل من لبنان وسورية خالل 
ت فجوات ذات تقدم، لكن ظلّوعندما كان هناك مفاوضات بين إسرائيل وسورية، حدث . على هذين املسارين أيضاً

 فإننامستعدة ملقابلة جهودنا،  األطرافكانت  وإذا .يبات األمنية املهمة جداًشأن، وخصوصاً يف جمال الترت
اه سالم ـذا ليس بسبب التزامنا جتـوه. حصتنا يف املساعدة على حتقيق سالم بين إسرائيل وسورية ألداءمستعدون 

إسرائيل ولبنان، ـ سوري سيساهم يف حتقيق سالم بين  إسرائيلياتفاق سالم  أنبسبب  أيضاًل ـامل فقط، بـش
  .وسيكون له فوائد إقليمية مهمة أيضاً

  [.......]  
  
  

 
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


