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  وثائق دولية
  

  تصريح مارتن إنديك بشأن
  سياسة الواليات املتحدة حيال القدس

2/2/1995  
  

  
أدىل إنديك بهذه التصريحات يف أثناء شهادة قدّمها أمام جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ [

  .]يةوقد أتاحت النص جلنة العالقات اخلارج. عند تعيينه سفيراً للواليات املتحدة لدى إسرائيل
القدس قضية حساسة جداً، حساسة ألن القدس رمز، رمز مهم جداً . شكراً يا حضرة الرئيس :السيد إنديك

  .إلسرائيل وللشعب اليهودي، وهي أيضاً رمز مهم جداً للمسيحيين واملسلمين، للفلسطينيين وللعرب
على أن مسألة القدس ووضعها  الذي وقّعاه،" إعالن املبادئ"ـ يف . ف.ت.لقد توافق الفريقان ـ إسرائيل وم

  .مايو من السنة املقبلة/ كجزء من مفاوضات الوضع النهائي التي ستبدأ قريباً يف أيار... يجب أن تناقش
نفعل شيئاً من شأنه أن يعرقل أو  ويف هذه الظروف، فإن من رأي الرئيس ـ ومن رأي اإلدارة ـ أن علينا أالّ

. اء يحلون هذه القضية احلساسة جداً قبل عمل أي شيءـا أن ننتظر ونترك الفرقـاوضات، علينـيحول دون هذه املف
  .وكل حترك اآلن ـ أعتقد أن من شأن أية خطوة اآلن أن تنسف عملية السالم

فالعملية اآلن سريعة العطب، كما الحظ السيناتور ليبرمان، واتخاذ إجراء اآلن يُفرَض على اإلدارة، 
. نسف املفاوضات، وبصراحة سيقصينا عن مهمة تسهيل هذه املفاوضاتكما أعتقد  بصورة ما، سيكون من شأنه

مايو من السنة املقبلة، فإن علينا، فيما أعتقد، أالّ / ا كان الفرقاء أنفسهم قد اتفقوا على معاجلة القضية يف أياروملّ
  .نقدم على أي إجراء حتى نرى نتيجة تلك املفاوضات

، لكنني ال أشعر يلَّالرئيس، إن القدس مهمة بالنسبة إق الشخصي، يا حضرة ل، من قبيل التعليودعني أق
بالتناقض إطالقاً بسبب اجلواب الذي أجبت به، ألنني واقعياً وبصدق أعتقد أن اتخاذ موقف اآلن سيفضي إىل 

 .عكس النتائج املرجوّة

  



 

 
 

  

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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