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  مؤتمر صحايف للرئيس بيل كلينتون
  بشأن القمة الرباعية يف واشنطن

  ]مقتطفات[ .2/10/1996واشنطن، 
  

  
اتفقنا نحن األربعة على أن أحتدث أنا عن اجتماعاتنا التي استغرقت يومين، ومن ثم أن أبذل قصارى   

دة الثالثة اآلخرين الفرصة للحديث طبعاً، سيكون أمام القا. جهدي يف الرد بصدق على األسئلة التي لديكم بشأنها
  .بعد املؤتمر الصحايف

أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل امللك حسين ورئيس احلكومة نتنياهو والرئيس عرفات على جميئهم هنا إىل   
إن رحلتهم . واشنطن يف هذه اللحظة احلرجة والفائقة الصعوبة التي جتتازها عملية السالم يف الشرق األوسط

زاماً حقيقياً جتاه السالم وتعكس وعيَ أنْ ال بديل من طريق السالم الذي انتهجته شعوبهم يف األعوام تعكس الت
  .القليلة املاضية

أوالً، السعي لوقف أعمال العنف الفظيعة واملوت التي : لقد دعوتهم إىل هنا، ويف الذهن ثالثة أهداف ملحة  
مرة أُخرى إلجراء حمادثات على  والفلسطينيين اإلسرائيليين ع بينيف األسبوع املاضي؛ ثانياً، اجلمشاهدناها 

  .أعلى املستويات؛ ثالثاً، مساعدة الطرفين على العودة إىل العمل الشاق لبناء السالم من خالل املفاوضات
، من الواضح أن اإلسرائيليين أوالً: واليوم، أستطيع أن أحتدث عن تقدم فيما يتعلق بهذه األهداف  

وأعتقد أن اللقاءات الهادئة والبناءة وجهاً لوجه التي جرت . ن يتحادثون جمدداً على أعلى املستوياتوالفلسطينيي
ة بينهما وحتقيق تقدم يف القضايا التي ال قهنا بين رئيس احلكومة نتنياهو والرئيس عرفات ستساعد يف بناء الث

  .تزال تفرق بينهما
شريكان يف السالم، ويدركان أن من األهمية بمكان أن  إن رئيس احلكومة والرئيس يوافقان على أنهما  

  .يضع كل منهما يف اعتباره حاجات اآلخر وبواعث قلقه، ويدركان أهمية إزالة االحتكاكات بينهما
ثانياً، أكد رئيس احلكومة والرئيس عرفات التزامهما من جديد مستقبالً من غير عنف، ونبذ استخدام   

  .العنف يف حل خالفاتهما
ثالثاً، إنهما مستعدان لتجديد املفاوضات وتكثيفها بشأن تطبيق االتفاق االنتقايل، مع إعطاء األولوية   

  .وهما ملتزمان إجراء حمادثات عاجلة وحتقيق تقدم ملموس بسرعة. للخليل
ومن أجل مساعدتهما يف هذا اجلهد، فإنني سأرسل دنيس روس، منسقنا اخلاص للشرق األوسط، إىل   

حل مشكلة إعادة االنتشار اإلسرائيلي يف إنهما يرغبان يف . وسيعقد أول اجتماع يوم األحد يف إيرز. فوراً املنطقة
  .اخلليل، كما أنهما يريدان حتقيق ذلك يف أسرع وقت ممكن

ويمكنني اإلشارة إىل أن هذه احملادثات ستكون متواصلة؛ وهي ستكون أول حمادثات سالم متواصلة   
  .يين منذ تسلم رئيس احلكومة منصبهجتري مع الفلسطين

، ةوأخيراً، يعي الزعيمان احلاجة إىل إجراء ترتيبات بين قواتهما األمنية من أجل جعل التعاون أكثر ثق  
  .كما أنهما على استعداد للقيام بما يتطلبه حتقيق ذلك. ومن أجل استقرار الوضع على األرض

يف اليومين األخيرين ضمن منظور مالئم؛ فعملية السالم مل  علينا جميعاً أن نضع اللقاءات التي عقدناها  
ومنذ ثالثة أعوام، يواصل اإلسرائيليون والفلسطينيون التقدم إىل األمام على طريق . تبدأ اليوم، ولن تنتهي غداً

ىل وهي تتطلب من الطرفين اتخاذ قرارات صعبة وإبقاء أنظارهما مشدودة إ. وكل خطوة تواجه صعوبة. سالم دائم
 .جائزة السالم الدائم
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  .وبنيامين نتنياهو وياسر عرفات وقد شارك في القمة، باإلضافة إلى آلينتون، آل من الملك حسين 
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