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  حديث صحايف للرئيس األميركي املنتخب
  يكشف فيه خطط اإلدارة األميركية اجلديدة

  ]مقتطفات[ .جتاه خمتلف قضايا الشرق األوسط
  
  

    ما هي أهم التغييرات التي حدثت يف الشرق األوسط يف رأيكم منذ بدء عملية السالم يف مدريد يف
  ؟1991) أكتوبر(تشرين األول 

. إذ إنه مل يضع وقتاً يف بعث احلياة يف املفاوضات. ـ أهم تغيير هو انتخاب يتسحاق رابين يف إسرائيل  
ملتحدة التي تعد أساس عملية السالم وطبقتها بشكل خاص على كما أن إسرائيل جددت اعترافها بقرارات األمم ا

  .املفاوضات مع سوريا
كذلك قلصت حكومة رابين النشاط االستيطاين واتخذت إجراءات أُخرى لبناء الثقة يف عالقاتها مع   

  .سرائيلوأعتقد أن الوقت حان لكي يقوم العرب بخطوات أُخرى جتاه إ. الفلسطينيين واألطراف العربية األُخرى
    ؟1977هل تقصد أن يقدم العرب على خطوة مشابهة لزيارة الرئيس أنور السادات إىل القدس عام  
مثالً يجب أن تنهي دولة عربية واحدة على األقل املقاطعة العربية . ـ أو خطوة مماثلة تترك أثراً عميقاً  

رد على بعض اخلطوات التي اتخذتها إسرائيل، وإذا ما قررت دول عربية عدة أن تفعل ذلك ك. املفروضة ضد إسرائيل
 242فإنني أعتقد أننا سنقطع طريقاً طويالً من أجل التوصل إىل اتفاق يتماشى مع قرار جملس األمن الرقم 

  .واتفاقات كامب ديفيد
   هل تتوقع انعقاد مؤتمر كامب ديفيد آخر؟  
ي أعتقد أن اإلطار الذي تم االتفاق عليه يف لكنن. أما اآلن فهذا سابق ألوانه. ـ هذا ممكن يف مرحلة ما  

  .فهو ال يزال إطاراً جيداً. كامب ديفيد هو الذي يصوغ من نواح عدة ما يجري بحثه اآلن
   ما هي السياسات األميركية يف الشرق األوسط التي ستغيرها كرئيس؟  
سأصر على وجود جهد ـ سوف أتصرف بحزم أكبر لوقف انتشار الصواريخ اخلطرة يف الشرق األوسط، و  

ويجب أال تقتصر . دويل لضمان عدم حصول دول مثل إيران والعراق وسوريا وليبيا على أسلحة الدمار الشامل
سياستنا على العمل على تقليل انتشار تلك األسلحة، بل وعلى جتديد التأكيد على التزامنا القوي باحملافظة على 

كذلك ستعامل إدارة كلنتون الصراع العربي ـ اإلسرائيلي على أساس . ينتفوق إسرائيل النوعي على أعدائها احملتمل
  .وإسرائيل هي، مثل أميركا، دولة ديمقراطية قوية ورمزاً للحرية وواحة للتحرر. أن مصير إسرائيل هو على احملك

 لكن إسرائيل حماطة بدول تسعى إىل امتالك أسلحة الدمار الشامل، وال تزال إسرائيل معرضة خلطر  
بينما تواجه يف الوقت نفسه خطر صواريخ سكود جديدة أحدث من . هجمات صواريخ سكود من صدام حسين

وإضافة إىل املشقات االقتصادية التي تعاين إسرائيل منها نتيجة املقاطعة االقتصادية العربية، ها هي ال . سوريا
  .تزال تنتظر عرضاً صادقاً للسالم من معظم جيرانها العرب

   ما هو الدور الذي يجب على الواليات املتحدة أن تقوم به اآلن يف عملية السالم؟  
ويجب اإلشادة بإدارة بوش ألنها . ـ دورنا هو أن نقوم بدور الوسيط األمين، وأحياناً بدور احلافز واملشجع  

تستطيع بها الواليات  لكنني ال أستطيع أن أفكر بأية طريقة. جمعت اإلسرائيليين والعرب إىل طاولة املفاوضات
نحن بحاجة إىل تأييد العملية السلمية . املتحدة أن تفرض إرادتها وتساعد بذلك على حتقيق تسوية سلمية دائمة

الراهنة، ولكن علينا أيضاً أن نحافظ على التزامنا اخلاص جتاه شريكنا الديمقراطي أي إسرائيل وأمنها العام 
  .الشامل

   قة العرب واإلسرائيليين معاً لكي ال يحدث تقاعس يف عملية السالم؟كيف يمكن أن حتصل على ث  
ـ كرئيس سأعطي أولوية قصوى باستمرار لضمان استمرارية عملية السالم وإحراز تقدم نحو حتقيق سالم   

    .يضمن أمن إسرائيل ويلبي احلاجات املشروعة للعرب
                                                 

  بيل آلنتون. 
  "وقد أدلى الرئيس آلنتون بهذا الحديث إلى صحيفة . 16ـ  15، ص 9/11/1992، 41، العدد )لندن" (الوسطNew York Times 

  .على  حق نشره باللغة العربية" الوسط"وحصلت 
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إذ ينبغي أن يكون للفلسطينيين حق . احدوليس هناك من يتوقع من أية جهة تقديم تنازالت من طرف و  
ومن جهة ثانية يجب أال يكون لهم . تقرير مستقبلهم يف إطار اخلطوط العامة التي حددتها اتفاقات كامب ديفيد

وأي نهج يف املستقبل ينبغي أن . علينا أن نعطي عملية السالم الفرصة للنجاح. احلق يف تقرير مستقبل إسرائيل
  .اوضات الراهنة من خالل احملافظة على القواعد األساسيةيكون ضمن إطار املف

    كما حتدث يتسحاق رابين عن التوصل إىل ". سالم الشجعان"إىل [....] دعا الرئيس السوري حافظ األسد
  فما الذي ستفعله لدعم فرص إحالل سالم كامل بين سوريا وإسرائيل؟. اتفاق تاريخي مع سوريا

وال أعتقد . الدور األميركي يف املفاوضات هو بصفة أساسية دور الوسيط األمين ـ كما قلت للتو أعتقد أن  
أنه ينبغي أن تضغط الواليات املتحدة على طرف أو آخر لكي يقدم تنازالت من جانبه وحده ألن إحالل السالم يعود 

  .إىل األطراف املعنية نفسها بالنزاع
 ة يف رأيكم؟أين يقع لبنان يف معادلة الشرق األوسط اجلديد  

ـ لبنان مشكلة معقدة ألن الفئات اخملتلفة يف لبنان تتأثر بحكومات الشرق األوسط األُخرى التي 
ومع أنه حدث قدر من التقدم فإنني أعتقد . استخدمت لبنان كما هو واضح أرضاً للمعركة بين أفكارها وسياساتها

كذلك أعتقد أن يف وسعنا . ة الشاملة يف الشرق األوسطأنه ال يمكن حل مشكالت لبنان إال يف إطار التسوية السلمي
  .وعلينا أن نعمل مع اآلخرين لكي نبني لبنان األكثر ديمقراطية وحرية

 ما هو يف رأيكم املفتاح احلقيقي للسالم يف الشرق األوسط؟  
الم يخدم ـ أنا مقتنع بأن مفتاح السالم الدائم هو خلق الظروف التي تقتنع فيها كل األطراف بأن الس

مصاحلها، أي الظروف التي يثق فيها كل طرف يف الطرف اآلخر للتوصل إىل اتفاقات واحلصول على ضمانات 
وأعتقد أن السالم بين العرب وإسرائيل يجب أن يكون أكثر صالبة من جمرد هدنة فيها . بااللتزام بتلك االتفاقات

والسالم الدائم يجب أن يشمل . ن الثقة بين األعداء السابقينفالسالم احلقيقي ال يمكن حتقيقه إال على أساس م. عداء
إنهاء املقاطعة العربية غير املشروعة إلسرائيل، وإقامة عالقات اقتصادية وجتارية طبيعية بين إسرائيل وجيرانها 

ن والتوصل إىل اتفاقات متعددة األطراف حلماية بيئة املنطقة، وضمان حصول كل دولة على إمدادات كافية م
  .املياه

وأنا أعتقد أنه يجب فعل كل شيء ممكن الستمرار احلوار العربي ـ اإلسرائيلي ويف هذا الصدد هناك واجب 
ولهذا فنحن ننتهج اآلن أفضل استراتيجية يف املفاوضات الراهنة . على الواليات املتحدة لكي تقوم بدور الداعم
  .ألنها أفضل فرصة للسالم منذ عقد من الزمن

 د إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟هل تؤي  
ولكن الطبيعة احملددة للترتيبات السياسية التي يجب أن يمارس الفلسطينيون . أنا أعارض ذلك. ـ ال

  .بموجبها حقوقهم السياسية قضية ينبغي أال تتخذ الواليات املتحدة موقفاً منها أثناء املفاوضات
 الغربية وقطاع غزة ال تزال عقبة يف وجه السالم؟ أال ترون أن املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة  

ولكن الشيء نفسه يقال عن املقاطعة العربية التي تعتبر حرباً اقتصادية، وعن عدم . ـ نعم هذا صحيح
وقد غيرت حكومة رابين سياسة االستيطان ولهذا يجب . االعتراف العربي بإسرائيل وعن البناء العسكري العربي

  .طراف املتفاوضة نفسهاترك هذه املسألة لأل
 ما الذي يمكن أن تقوم به الواليات املتحدة لوضع حد للمقاطعة العربية املفروضة ضد إسرائيل؟  

ـ املقاطعة العربية، كما قلت، هي حرب اقتصادية ويجب أن تعلن الواليات املتحدة بوضوح أنها لن تبقى 
  .لقيام بكل ما يمكن القيام به إلنهاء هذه املقاطعة العربيةأنا مصمم على ا. مغمضة العينين إزاء مثل هذا اإلجراء

[.......]  
 هل تتفق مع نهج إدارة بوش يف التعاون االستراتيجي مع إسرائيل؟  

وأنا أؤيد بيان البيت األبيض األخير . ـ اتفق معها على أننا نحتاج إىل عالقة استراتيجية قوية مع إسرائيل
  .لتقويتها عن استعداد الواليات املتحدة

 هل توافق على موقف إدارة بوش من قضية ضمانات القروض إلسرائيل؟  
ـ لقد عارضت وضع إدارة بوش شروط على الضمانات يف وقت منحت فيه ضمانات قروض للدول 

أمّا اآلن وبعد أن وافق . دوالر، بما يف ذلك العراق، من دون شروط) بليون(مليار  12العربية تزيد قيمتها على 
  .رئيس بوش على تلبية طلب إسرائيل فإنني أؤيده يف ذلكال
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 ما هي الظروف التي ستجعلك تفكر يف نقل السفارة األميركية من تل أبيب إىل القدس؟  
لكن القضية قضية . ـ أنا أعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل، كما يجب أن تظل القدس مدينة موحدة

  .مفاوضات السالم يمكن أن يضر الهدف الذي نسعى إىل حتقيقهإذ إن نقل السفارة يف وقت جتري فيه . توقيت
[.......]  

  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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