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  يف مؤتمر دعم  كلمة للرئيس بيل كلينتون
  يف الشرق األوسط السالم والتنمية

  ]مقتطفات[ *.30/11/1998واشنطن، 
  

  
  ].......[  
فيه مدى التقدّم هذا الصباح، ناقشنا نه كان لديّ لقاء جيد مع الرئيس عرفات إدعوين قبل كل شيء أقول   

طوات األساسية املقبلة على الطريق نحو السالم، بما فيها دور هذا الذي حقّقه الفريقان منذ توقيع مذكّرة واي، واخل
وأعاد الرئيس عرفات تأكيد التزامه الوفاء بما يتعلق به من . املؤتمر يف تعزيز النمو االقتصادي الفلسطيني

ت املتحدة ياالاملستمر من الوعدتُ بالدعم ووقد . على تدعيم أمن إسرائيل اإلسرائيليةاالتفاق، والعمل مع السلطات 
  .اليوم وتبدأ تلك املرحلة بهذا املؤتمر. بينما نحن متجهون نحو املرحلة املقبلة من عملية السالم

السالم أكثر من قصاصة ورق، وأن الوعد الذي جرى  وهدفنا اليوم هو توجيه رسالة واضحة فحواها أنّ  
، وسالماً متنامياً، مفيداً للفلسطينيين، ومفيداً تصوّره يف أوسلو يمكن أن يصبح واقعاً ملموساً ـ سالماً حقيقياً

ومعظمكم . دولة ومنظمة دولية تقريباً 50إنكم هنا يف هذا الصباح تمثّلون  .لإلسرائيليين، ومفيداً للمنطقة والعامل
ر يف فعلينا أن نقنع أولئك الذين استثمروا الكثي. وإنني أشكركم على إصراركم وسخائكم. جاء من أماكن بعيدة جداً

  .استثمارهم سليم هذه العملية بأنّ
ال باعتبارهما ساحتي معركة وإنّما كمكانين  وينبغي لنا أن ننظر إىل غزة والضفة الغربية برؤية جديدة،  

 حيويين على تقاطع الطرق يف الشرق األوسط، يحظيان بسكّان مثقّفين جيداً، ومدعومين من اجملتمع الفلسطيني يف
  .حاملا يرى املستثمرون أن اتفاق السالم راسخ حقاً مزيد من التنميةالعامل، ومؤهّلين لل

حقاد القديمة، ألنه مل يكن لديهم شيء واأل اإلرهابإىل  من الشباب ولفترة طويلة جداً، جلأ الكثيرون  
ن وكل خطوة جتاه فرصة هي خطوة ابتعاد ع. فعلينا أن نقدّم لهم مستقبالً خمتلفاً يؤمنون به. أفضل يفعلونه

فللفلسطينيين حقّ يف األمور نفسها التي تتطلّع إليها الشعوب كلها، أي أن يكونوا جزءاً من جمتمع طبيعي، . العنف
 قيتلقّى األطفال تعليماً الئقاً، وحيث تتاح فرص العمل والرعاية الصحية الكريمة، وتتوافوحتى سعيد، حيث 

  .خوفذكريات الناس مع  آمالهم باملستقبل، وال يبقى هناك 
نا مل أنّ جفإن التقويم الصادق سيقودنا إىل االستنتا، 1993من جهودنا احلثيثة منذ سنة وعلى الرغم   

ن امللموس يف حياة الشعب الفلسطيني، والدخل من التحسّ القليل فليس هناك سوى القليل. كافةمقاصدنا ق نحقّ
  .ة الصعوبةبالغالفردي منخفض، والبطالة مرتفعة جداً، واألوضاع املعيشية 

فال . هذه األوضاعتغيير  أن عليناومع بداية املرحلة املقبلة من عملية السالم، ينبغي لنا أن ندرك تماماً   
والتحدّي املاثل أمامنا اليوم هو أن نبذل املزيد . حقيقية إىل عامة الناس يمكن أليّ سالم أن يدوم إذا مل يقدّم نتائج

  . ن نفعل ذلك عاجالً ال آجالًمن اجلهود لتحقيق تلك النتائج، وأ
أوىل هذه النقاط . أن أترككم تنصرفون إىل العمل الذي ينتظركموأودّ توضيح عدد قليل من النقاط قبل   

وقد قام . هي أن السالم يُبنى على التسوية، وأن من املهمّ يف أية تسوية تلبية احلاجات األساسية لكال الفريقين
واتخذا، منذ ذلك . وصول إىل ما وصلنا إليه، بما يف ذلك ما فعاله يف قمة وايالفريقان، كالهما، بتضحيات لل

  .ماًللحفاظ على السير يف العملية قُد احلين، خطوات
لقد كان هناك حتماً عوائق يف الطريق، لكنّ االتفاق أصبح على املسار الصحيح، ويجب أن نبقيه على   

، أن نقدم دعمنا، ونتوقع املشكالت قبل ظهورها، ونشجّع بغي لنا يف كل ما نقوله أو نفعلهكما ين. ذلك املسار
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الفريقين على الوفاء بالتزاماتهما، ونبني الثقة لدى الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي من خالل الدعم اخلارجي 
  .هذه ستكون أهدايف حين أزور املنطقة بعد أسبوعين. املستمر

احلكومات لتعزيز  إىل ممات اخلاصة واألفراد باالنضماة هي أنه ينبغي لنا إقناع املنظّوالنقطة الثاني  
فتاحها يف البدء بالتنمية، يمسك القطاع اخلاص بم ةقفز ةالعامّاالستثمارات يف املنطقة فبينما تُطلق املساعدة 

فكل تصويت بالثقة . لضفة الغربيةن يكون هناك استثمار أكبر للموارد اخلاصة يف غزة واإذ يجب أ. املدى البعيد
إنها . وكل استثمار جديد يجعل االستثمارات السابقة أكثر قابلية للنجاح. يُكسب البنية التحتية مزيداً من القوة

  .السياسة االقتصادية اجليّدة، وهي األمر الصحيح الذي يجب القيام به
. حقيقياً ودائماً، يجب أن يكون إقليمياًوالنقطة الثالثة هي أنني مقتنع بأنه كي يكون هذا السالم   

فالتجارة واالستثمار يجب أن يزدهرا يف الشرق األوسط كلّه، بين العامل العربي والفلسطينيين، وكذلك بين العامل 
  .وال يمكن أن يكون هناك طريق آخر يؤدي إىل سالم عادل ودائم. العربي واإلسرائيليين

 هذا السبيل، بينها النرويج واململكة العربية السعودية واليابان وقد قدّمت دول كثيرة موارد كبرى يف  
كما شهدنا نتيجة ملموسة يف األسبوع املاضي بافتتاح املطار اجلديد يف غزة، . ودول االحتاد األوروبي وسواها

  .بمساعدة دولية، وهو رمز قوي لربط الشعب الفلسطيني ببقية أنحاء العاملالذي أُنشئ 
خرى، كالبنك الدويل، تقوم بتقديم املساعدة أيضاً، للتأكد من أن تعهّدات املانحين أُ وهناك مؤسسات  

فخورة بدعم هذه اجلهود، وهي ستبقى ولطاملا كانت الواليات املتحدة . لالستراتيجيات اإلنمائية العريضةمواكبة 
ين للسالم واالستقرار ومودّة اجلار فالشرق األوسط شديد األهمية بالنسبة إىل بلدنا، واىل مواطنينا احملبّ. كذلك
   . ـ وهي فضائل يمكن إيجادها يف كل عقيدة تعود جذورها إىل األرض املقدّسة رللجا

الكونغرس، إلعداد جمموعة من املساعدات اإلضافية وأودّ أن أعلن اليوم أنني أزمع القيام بعمل وثيق مع   
ويف حتسين للعمل،  صوارد مالية للمساعدة يف إيجاد فرمليون دوالر ـ م 400للشعب الفلسطيني، تبلغ قيمتها 

ويأتي هذا املبلغ إضافة إىل . ويف تسهيل احلصول على موارد املياه، ويف تدعيم حكم القانون التعليم األساسي،
  .مليون دوالر يف السنة املقبلة 100التبرّع السنوي املنتظم الذي تقدّمه الواليات املتحدة، والذي سيبلغ 
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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
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