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  قمة شرم الشيخ  كلمة للرئيس بيل كلينتون يف اختتام
17/10/2000. ]مقتطفات[  

  

  
  [.......]    
وهنا أود أن . شاقة لتعزيز ما اتفقنا بشأنه حين نغادر هذا املكان اليوم، سيكون علينا أن نبذل جهوداً  

  .أوجز ما تم االتفاق عليه، كي ال نترك جماالً لسوء الفهم
وقد وافق . وقف العنف اجلاري كي يتسنى لنا استئناف جهودنا يف اجتاه السالم هدفنا األساسي كان  

  .الزعماء على ثالثة أهداف أساسية وعلى خطوات لتحقيقها
ووافقا . العنف ءأوالً، وافق الطرفان على إصدار بيانات علنية تدعو، بأسلوب جلي ال لبس فيه، إىل إنها  

وإلغاء نقاط االحتكاك، ضمان وقف العنف ابهة اجلارية، ة إلنهاء اجملأيضاً على اتخاذ إجراءات فورية وحمدد
  .والتحريض، احلفاظ على الهدوء، واحلؤول دون تكرار األحداث األخيرة

ولتحقيق ذلك، سيتصرف الطرفان فوراً، من أجل إعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل األزمة الراهنة، يف   
ون، وإعادة انتشار القوات املسلحة، إلغاء نقاط االحتكاك، تعزيز التعاون جماالت مثل إعادة فرض النظام والقان

وستعمل الواليات املتحدة على تسهيل التعاون األمني بين . األمني، وإنهاء أوامر إغالق املعابر، وفتح مطار غزة
  .الطرفين حيث تدعو احلاجة لذلك

الواليات املتحدة، بالتعاون مع اإلسرائيليين والفلسطينيين، كما بالتشاور مع أمين عام  ثانياً، ستتوىل  
. األمم املتحدة،  تشكيل جلنة لتقصي حقائق أحداث األسابيع القليلة املاضية ووضع خطة للحؤول دون تكرارها

اإلسرائيليين (ة والطرفين وسيطلع على تقرير اللجنة كل من رئيس الواليات املتحدة وأمين عام األمم املتحد
  .ويجب أن يصدر التقرير النهائي للنشر حتت رعاية رئيس الواليات املتحدة. ، قبل إصداره ونشره)والفلسطينيين

ثالثاً، إذا كنا نريد معاجلة أسباب النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني األساسية، يجب أن يكون هناك سبيل   
التابع توصل إىل اتفاق على الوضع الدائم على أساس قراري جملس األمن للعودة للمفاوضات واستئناف اجلهود لل

ويف هذا االجتاه، وافق القادة على أن تتشاور الواليات . ، والتفاهمات الالحقة338و 242لألمم املتحدة، رقم 
  .خالل األسبوعين القادمين حول كيفية املضي قدماً) اإلسرائيلي والفلسطيني(مع الطرفين  املتحدة

  [.......]  
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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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