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  ومة بعد لقائه رئيس احلك كلمة للرئيس بيل كلينتون
  والرئيس ياسر عرفات اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

  *.28/9/1998واشنطن، 
  

  
وكنا عقدنا اليوم . أودّ قبل كل شيء أن أعلن ترحيبي برئيس احلكومة نتنياهو، وبالرئيس عرفات: الرئيس

ا مالرئيس عرفات يف الليلة املاضية، وهو اجتماعهون رئيس احلكومة اجتماعاً جيداً جداً، بعد االجتماع الثنائي بي
  .األول وجهاً لوجه منذ عام

، اخلالفاتأمكن تضييق  إذ. أعتقد أننا جميعاً نتّفق على أننا حققنا تقدّماً على الطريق نحو السالم وإنني  
 املبادرة األميركية، التي عملنا يفبصورة ملحوظة، بين الفريقين، بشأن جمموعة واسعة من املسائل املشمولة 

وكي أكون صريحاً، فإنني أعتقد أيضاً أنه ال يزال أمامنا قدر كبير من العمل للتوصّل إىل اتفاق . عليها طوال أشهر
من الزعيمين والشعبين اللذين يمثّالنهما، يريد التوصل إىل اتفاق، فقد طلبت  وانطالقاً من اقتناعي بأنّ كالً .شامل
للقيام  أكتوبر، ومع كل منهما فريق عمله،/صف تشرين األولتعيمين أن يعودا إىل الواليات املتحدة يف منإىل الز

  .جناز ذلكبالعمل املكثّف الالزم إل
ويف الوقت نفسه، طلبت من وزيرة اخلارجية ومن السفير روس العودة إىل املنطقة من جديد يف مطلع   

القيام به من عمل حتضيري لتضييق اخلالفات أكثر، ولالتفاق على شكليات أكتوبر، ليريا ما يجب /تشرين األول
  .أكتوبر على األقل/ما سنفعله هنا يف منتصف تشرين األول

وإنني أودّ أن أشكر ثانية هذين الرجلين على . وبعد أن أطلعتكم على ما لديّ، أقول إنه كان يوماً جيداً  
نا على هذا األمر وإننا سنركّز عمل. ملنا بها معاً حترام، التي عمال بها، وعالطريقة املنفتحة والصريحة واجلديرة باال

 .يف الوقت احلاضر، لرؤية ما إذا كنا نستطيع إجنازه
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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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