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   مادلين أولبرايت،اخلارجية األميركية،  لوزيرةصحايف مؤتمر 
  يف الشرق األوسط، والوضع يف العراق تعليقاً على عملية السالم

  ]مقتطفات[ *.1/2/1998القدس، 
  

  
ستعرض اجتماعاتي مع رئيس احلكومة أأودّ قبل مغادرتي إىل اخلليج أن . حسناً، مساء اخلير جميعاً  

م من تهديد اإصرارنا على منع صدّ: فهناك حتدّيان يحدّدان طبيعة مهمّتي إىل املنطقة. فاتنتنياهو والرئيس عر
. واستقرارها بأسلحة الدمار الشامل، والتزامنا إعادة عملية السالم العربي ـ اإلسرائيلي إىل مسارهاأمن املنطقة 

ويل، وعرقلته أعمال األمم املتحدة ن جمللس األمن الديفالتهديد الذي يفرضه التحدّي املتواصل من صدّام حس
لقد استخدم صدّام ترسانة أسلحته ضد ثالث من الدول التي . للتفتيش عن األسلحة، هو األكبر لشعوب هذه املنطقة

اوية فعالً ضد واستخدم األسلحة الكيم. وإسرائيلاململكة العربية السعودية والكويت : سأزورها يف رحلتي هذه
. ة الدمار الشاملغي لنا أن نمنع صدّام من أن يهدّد ثانية استقرار وأمن جيرانه بأسلحلذا، ينب. شعبه بالذات

واجلنسيات  اوية التي استخدمها صدّام، واألسلحة البيولوجية التي نعلم أنه جرّبها، ال تعير احلدودفاألسلحة الكيم
لكويتيين، وتهديد لإليرانيين، وحتى أنها لإلسرائيليين والفلسطينيين، وتهديد للسعوديين وا إنها تهديد. أي اهتمام

  .فأسلحة الدمار الشامل تقتل من دون تمييز. تهديد للعراقيين أنفسهم
إن : دعوين أقول لشعب إسرائيل بوضوح تام، كما سأقول لشعب اململكة العربية السعودية وشعب الكويت  

يف  وهي تقف إىل جانبكم اليوم. ة أعوامالواليات املتحدة وقفت إىل جانبكم حين هاجمكم صدّام حسين قبل ست
وطبعاً، قد يكون هناك اختالفات بيننا بشأن كيفية مواصلة مساعي السالم يف . من صدّام وجه التهديد األخير

لن يكون هناك أبداً شيء يزعزع االلتزام الثابت : لكن دعوين أقول مباشرة للشعب اإلسرائيلي. الشرق األوسط
ومع أن صدّام عاقد العزم على إبقاء املنطقة حممومة بالصراع . يتصل األمر بأمن إسرائيل للواليات املتحدة، حين

هاً نحو ومتوجِّ ،زاً على املستقبلمة على إبقاء الشرق األوسط مركِّوعالقة يف املاضي، فإن الواليات املتحدة مصمِّ
منذ أسبوع ونصف أسبوع، التقى الرئيس كلينتون كالً من رئيس . وهذا هو الغرض الثاين من مهمّتي. السالم

ادة املفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية إىل ـات نظره بشأن إعـات، لعرض وجهـاحلكومة نتنياهو، والرئيس عرف
قناعهما بأهمية فعل كال الزعيمين، وإار، واجتذاب ردات وير تلك األفكوقد أوفدين الرئيس إىل هنا، لتط. مسارها

وبناء على طلبي، ويف حماولة لتقديم تقارير سريعة، . قرارات صعبة جتعلنا قادرين على املضيّ قدماً همااتخاذ
وافق رئيس احلكومة نتنياهو والرئيس عرفات على إيفاد مبعوثين إىل واشنطن يف أواخر األسبوع املقبل، ملتابعة 

وإنني أعلم بأن املوضوعات املدرجة يف جدول األعمال ذي البنود األربعة . باحثاتنا يف نهاية هذا األسبوعم
لكن ينبغي لكال . وليس لديّ أية أوهام بشأن مدى التحدي الذي تنطوي عليه هذه املفاوضات. صعبة ومعقّدة

فعلى اإلسرائيليين . ملطاف يف حدّ ذاتهالطرفين أن يتذكر أن جدول األعمال ذا البنود األربعة ليس نهاية ا
  .والفلسطينيين أن يتحركوا يف اجتاه مفاوضات الوضع النهائي، للتوصل يف النهاية إىل سالم دائم

إن عملية السالم توقفت عند هذه النقطة، ومضى علينا زمن طويل ـ وبصراحة طويل جداً ـ ونحن نتفاوض   
فخالل األعوام األخيرة، توصل العرب . هذا الوضعرى يف استمرار وهناك خماطرة كب. بشأن املوضوعات نفسها

واملأزق الراهن الذي مضى عليه . إىل اتفاقات استثنائية، وأقاموا بينهم روابط مل يسبق لها مثيل واإلسرائيليون
: زيد من التدهورطريقة واحدة لتاليف املهناك . د العملية برمتهاد هذه املكاسب، ويهدِّأكثر من عام حتى اآلن، يبدِّ

ينبغي لكال الطرفين أن يعمل على استعادة حسّ املشاركة الضائع، باتخاذ اخلطوات الصعبة إلعادة العملية إىل 

                                                 
  :ن موقع وزارة الخارجية األميرآية في اإلنترنتممترجم عن اإلنكليزية  صالن *
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فلم يعد يكفي جمرد الكالم عن الرغبة يف السالم، بل حان الوقت التخاذ قرارات صعبة، وممارسة القيادة . مسارها
  .الالزمة لتحقيقها

  [.......]  
  

 
  



 

 
 

  

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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