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 إدوارد ووكر، الشرق األدنى،  كلمة ملساعد وزير اخلارجية األميركي لشؤون

 الواليات املتحدة من وضح فيها مواقف ـي، ي جملس النوابـف

  والوضع بين لبنان وإسرائيلالفلسطيني ـ اإلسرائيلي  الوضع
  ]مقتطفات[ *.28/3/2001واشنطن،  

  
  

  ].......[  
لفيتــو يــوم الثالثــاء لــنقض مشــروع قــرار عــرض علــى جملــس األمــن وثمــة حــدث آخــر، وهــو ممارســتنا حــق ا  

ذاك مع شعور باألسف الشديد، ولكن باعتقادنا أن مشروع لقد أدلينا بصوت الفيتو  .األوسطبشأن الوضع يف الشرق 
 إحــالل أســاسمســودة القــرار  أغفلــتلقــد  .القــرار ذاك كــان يفتقــر إىل التــوازن وغيــر عملــي، وهــو لــذلك كــان غيــر حكــيم

، ثـم االسـتعداد إليهـاوصـالن السالم، وهو احلاجة إىل تشـجيع الطـرفين علـى اكتشـاف وتطبيـق احللـول الدائمـة التـي يت
دعـا كـال الطـرفين إىل اتخـاذ اخلطـوات الضـرورية وقـد كنـا علـى اسـتعداد لتأييـد القـرار لـو أنـه مساعدة علـى تطبيقهـا لل

ومـع ذلـك، . إليهـادة الطـرفين يف تطبيـق أيـة اتفاقـات يتوصـالن عن استعداد اجمللـس ملسـاع واإلعرابالستعادة الثقة 
إنـــه يبــدأ يف املنطقــة، وعلــى الطـــرفين بالــذات أن يقــررا اخليــارات الصـــعبة . فــالطريق إىل الســالم ال يبــدأ يف نيويــورك

  .املطلوبة
بطـــرح وقمنـــا قبـــل انعقادهـــا . أيضـــاً تابعنـــا عـــن كثـــب مـــؤتمر القمـــة العربيـــة يف عمـــان األســـبوعويف هـــذا   

وقــد اقتــرن ذلــك بتوجيــه اهتمــام خــاص إىل العــراق والبحــث عــن . وجهــات نظرنــا علــى القــادة العــرب والعــامل العربــي
إن لنـا  فبصـدد بعـض القضـايا كانـت القمـة معتدلـة، إالّ. مزيجاً خمتلطـاً وكانت حمصلة قمة اجلامعة العربية. السالم

مـن  يتعلـق بـالعراق، تمكـن أصـدقاؤنا يف اجلامعـة العربيـة ويف مـا. خرى ضمن بيان القمـةمشاكل جمة بصدد بنود أُ
ــــا بالنســــبة إىل القضــــية . القمــــة إىل قــــدر ملمــــوس مــــن االعتــــدال) قــــرارات(النحــــو بمحصــــلة صــــيغة  اإلســــرائيلية ـ أمّ

  .اسياًانتقاد إسرائيل من جانب القمة ق من الواضح أن حرارة اجلو السياسي يف املنطقة مرتفعة، وكانالفلسطينية، ف
  ].......[  
" نسـحب أيـدينا"أننا إن التكهنات الصحفية ب. سوف نظل متعاطين يف شؤون الشرق األوسطوإننا نتعاطى   

  .[....]قل من ذلك تمامات الشعب األميركي ال تتطلب أإن مصالح واه. تكهنات خاطئة تماماً من املنطقة هي
لواضـــح وجـــود قضـــايا فرديـــة ينبغـــي ومـــن ا. وســـتقوم هـــذه احلكومـــة بالتعامـــل مـــع املنطقـــة ككـــل منـــدمج  

ح عنـــه بصـــدد أيـــة إن أي شـــيء نقــوم بـــه وأي شـــيء نفصــ إالّ. تناولهــا علـــى أســـاس أهليتهــا اخلاصـــة بهـــا عنــدما تنشـــأ
إننـي أرغـب يف جعـل األمـر . خرى لنا يف املنطقةمصالح أُ) تؤثر على(قضية بالذات سينطوي على مضامين وعواقب 

دم مصـاحلنا جملـرد أنـه يـؤثر علـى قضـايا يخـ ما أى عن القيام بما هو صحيح أوبالغ الوضوح، وهو أننا سوف ال نن
  .[....]خرى أُ

الم أبرزهـا البحـث عـن السـووما زالت أوىل هذه القضايا . لنتناول اآلن بعض القضايا الكبرى التي تهمناو  
لـى سياسـة العـراق يشـير إىل ا عملنطقة بعض من يعتقـدون بـأن تركيزنـيف ا أنأظن . بين إسرائيل وجاراتها العربيات

وذلـك اسـتخالص غيـر صـحيح . يف مرتبـة ثانويـة واإلسـرائيليينأننا نضع العنف الذي ميز العالقة بين الفلسطينيين 
فلبالدنـا مصـالح اسـتراتيجية . غيـر صـحيحة أحكـام بإصـداروبعـض معارضـينا  أصدقائنايفضي إىل قيام  أنيمكن 

أن تلك املصالح ستلقى أفضل خدمة علـى أيـة حـال مـن خـالل سـالم يقبـل بـه ونعتقد . واقتصادية حيوية يف املنطقة
وكذلك فإن لنا مصلحة حيوية واستراتيجية يف بقـاء إسـرائيل ورفاههـا، . والفلسطينيون واملنطقة ككل اإلسرائيليون

  .وذلك التزام لن يتزعزع يف عهد هذه احلكومة
وقطـاع العنف يف إسرائيل، والضفة الغربية  أعمالدة الستة املاضية، اتسم الوضع بزيا األشهروعلى مدى   

وطفـــل، جلهـــم مـــن  وامــرأةبـــين رجـــل  وإســـرائيليفلســطيني  400هــذه بحيـــاة أكثـــر مـــن  وقـــد أودت أعمـــال العنـــف. غــزة

                                                 
 http://www.usinfo.state.gov/arabic/mena/0329wlkr.htm: المصدر *
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وقـد قـوض العنـف . الرصـاص وانفجـارات القنابـل) إلطـالق(الفلسطينيين، وجرح عدد أكبر بكثير يف املآسي اليوميـة 
يعـودوا يعتقــدون مل  واإلسـرائيليون. يرتكـز عليـه السـالم أنالــذي يجـب  األسـاسالثقـة املتبادلـة، احلاسـمة لبنـاء  أسـس

 أنمل يعـــــودوا يعتقـــــدون والفلســـــطينيون . بـــــأن الفلســـــطينيين مســـــتعدون لنبـــــذ العنـــــف والعـــــيش بســـــالم مـــــع إســـــرائيل
  .يك يحترمونهسيكونون مستعدين أبداً ملعاملتهم بصورة منصفة كشر اإلسرائيليين

والفلسـطينيين وغيـرهم خـالل  اإلسـرائيليينوقد تطـرق الـوزير بـاول إىل هـذا املوضـوع حينمـا التقـى القـادة   
والرئيس بوش يستعرض حالياً الوضع خالل اجتماعاته وحمادثاتـه مـع زعمـاء رئيسـيين . األوسطجولته يف الشرق 

  :على األسس التالية وخالل كل هذه املباحثات كان نهجنا مبنياً. يف املنطقة
 يجب أن تتوقف أعمال العنف؛*ـ7  
 االعتيادية؛جب استعادة احلياة االقتصادية يـ 8  
 يجب أن يتوقف التحريض على العنف، أكان ذلك بالكالم أو األعمال؛ـ 9  
 يجب على اإلسرائيليين والفلسطينيين أن يعيدوا إرساء احلوار على جميع األصعدة؛ـ 10  
انبين أن يتفــادوا اإلجـراءات األحاديــة التـي تعمـل علــى اسـتفزاز جانــب للجانـب اآلخــر يجـب علــى اجلـــ 11  

 بال مسوّغ، السيما يف هذا الوقت احلرج؛
ــ 12   وســنبقى . الواليــات املتحــدة جــاهزة لتقــديم دعمهــا الفعــال للطــرفين يف مســاعيهما نحــو الســالم إنـ

أخيـراً، إننـا لـن نفـرض حـالً، وكمـا . أي مـن اجلـانبين إننا لـن نصـبح شـريكاً يف املفاوضـات لصـالح متعاطين إالّ
 ."إن الواليات املتحدة جاهزة للمساعدة ال لإلصرار: "قال الوزير باول

ل دعــم ســالم شــامل يف الشـــرق ننــا ال نــزال نواصـــ الفلســطينية، أود القــول أ اإلســرائيليةوعــدا عــن املســألة   
وهـــذا ينطــــوي علــــى . مقابــــل الســــالم األرض، وصـــيغة 338و 242رقــــم  األمــــن سجملـــ، يســــتند إىل قــــراري األوســـط

ن جانبيهمــا بشــأن املســارين والتوقعــات بــأن الطــرفين ســيتمكنان مــن العثــور علــى ســبيل مقبــول مــ األمــلاســتمرار 
 .ونحن لن نتوانى عن ممارسة تأثيرها لبناء زخم يف هذا االجتاه. السوري واللبناين

، بـــدل 425، طبقـــاً لقـــرار جملـــس األمـــن رقـــم 2000مـــايو / رانســـحاب إســـرائيل مـــن جنـــوب لبنـــان يف أيـــا إن  
فبعد سنوات كثيرة من مناشدة إسرائيل تنفيذ القـرار فإنـه مـن الغريـب مـن . تبديالً دراماتيكياً األرضالوضع على 

فعلـى عكـس . هو داللـة علـى الضـعف) للقرار(قبل بعض اجلهات والناس يف املنطقة أن يذكروا أن امتثال إسرائيل 
تشـويه هـذه  إن. داللة على قوة غير عادية وقيادة من قبل رئيس الـوزراء السـابق بـراك) قرار االنسحاب(كان  ذلك،

علــى  األطــرافوعليــه، لقــد حضضــنا كــل . ســيكون بمثابــة طريــق ذات اجتــاه واحــد نحــو كارثــة اإلســرائيليةاخلطــوة 
كمــا عملنــا بصــورة وثيقــة مــع . راردرجــات ضــبط الــنفس وتفــادي النشــاطات املثيــرة لعــدم االســتق أقصــىممارســة 

 لـــألمم(م العـــا األمـــينالـــذي أسســـه " األزرقاخلـــط "الســـورية واللبنانيـــة بـــاحترام املتحـــدة لتعزيـــز االلتزامـــات  األمم
  ).من جنوب لبنان(لغرض التثبت من صحة انسحاب إسرائيل ) املتحدة
. طوات ملمارسة سلطتها هنـاكومنذ أن انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، اتخذت حكومة لبنان بعض اخل  

رغــم هــذا، علــى لبنــان أن يتخــذ . وقــد شــجعنا علــى هــذه اخلطــوات إلعــادة توطيــد ســيادة لبنــان علــى أراضــيه بالــذات
  .425مزيداً من اإلجراءات إلعادة إرساء سلطته يف اجلنوب كما يدعو إىل ذلك قرار جملس األمن 

  ].......[  
  

                                                 
 .هكذا في األصل *



 

 
 

  

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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