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  كولن باول، األميركيكلمة لوزير اخلارجية 
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قتـي كـل يـوم، بينمـا نعمـل جاهـدين لتثبيـت وقـف إطـالق النـار مـن شرق األوسط مشكلة حتتل جزءاً من ووال

وقــد اجتمــع مــع رئــيس الــوزراء شــارون األســبوع املاضــي، ونحــن . مشــاركاً وال يــزال الــرئيس. أجــل تنفيــذ خطــة ميتشــل
أقرب مساعديه حملاولة احلصول على مزيد مـن التحـرك بالنسـبة وعرفات مع رئيس السلطة الفلسطينية على اتصال 
ت حتمــل ، تلــك الســفينة التــي كانــ"كــارين أ"لــى معلومــات عــن الســفينة ، وبالنســبة إىل احلصــول عإرهــابيينإىل اعتقــال 

أســلحة، وقــد بعــث إيلّ رئــيس الســلطة عرفــات رســالة ايجابيــة بعــض الشــيء حــول املوضــوع قبــل يــومين، رســالة نقــوم 
  .بفحصها اآلن

ومـــا زال لـــدينا، . إن الـــرئيس لـــن يهـــدأ لـــه بـــال إىل أن نحصـــل علـــى وقـــف إلطـــالق النـــار، وبـــدء املفاوضـــات
لبالد املضطربة، إحداهما الدولة اليهودية وتدعى إسرائيل، يف تلك اإىل جنب  كتصور أميركي، دولتان تعيشان جنباً

  .خرى، دولة فلسطينية تدعى فلسطينواألُ
والرئيس مل يتوان عن وصـف طبيعـة ذينـك النظـامين،  .والعراق إيرانوما زالت لدينا مشكلة مع دول أمثال 

فـنحن نسـتمر يف . لتحدث عن العراقعتقد أنني بحاجة إىل قضاء وقت طويل يف اوال أ". حمور الشر"عن  عندما حتدث
تطـــوير عقوبـــات، وحتســـين نظامنـــا للعقوبـــات ضـــد العـــراق للتأكـــد مـــن أنهـــم ال ينجحـــون يف ســـعيهم اخمليـــف لتطـــوير 

  .أسلحة دمار شامل
ونحـــن نـــتفحص أيضـــاً خيـــارات بالنســـبة إىل تغييـــر النظـــام، ألن شـــعوب املنطقـــة، وشـــعوب العـــامل، وشـــعب 

  .حاالً بنظام جديدالعراق، ستكون أفضل 
لــيس لــدينا  أنورغــم . إلــيهم ولــدينا طــرق للتحــدث. حــواراً اإليــرانيينعرضــنا علــى ، لقــد إيــرانوبالنســبة إىل 

وقـــد ســـجلت حقيقـــة أنهـــم لعبـــوا دوراً . إلـــيهمعلـــى اتصـــال معهـــم، ونحـــن نتحـــدث  إننـــا إالّعالقـــات دبلوماســـية معهـــم، 
 إلعــادةولعبــوا دوراً مســاعداً يف مــؤتمر اليابــان . ة يف أفغانســتانمســاعداً يف مــؤتمر بــون الــذي شــكل الســلطة املؤقتــ

خــــرى يف يقومــــون بــــأمور أُ اإليــــرانيينلكننــــا يف الوقــــت ذاتــــه، نــــرى . وقــــد شــــكرتهم علــــى ذلــــك الــــدور املســــاعد. البنــــاء
اسـب أو ، سواء أكانت حماولة كسب نفوذ غير مناألعمالأفغانستان تثير القلق وسوف نطلب منهم تقديم تفسير لهذه 

تســتمر يف  إيــرانوعلينــا أن نســجل حقيقــة أن . ، أو املواقــف جتــاه حكومــة كــرزايأفغانســتانإدخــال أســلحة إىل غــرب 
  .دمار شامل ووسائل حملها أسلحةتطوير 
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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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