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  وثائق دولية
  

 مؤتمر إيباك  كلمة لوزير اخلارجية األميركي، كولن باول، أمام

  جتاه الوضع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي يشرح فيها نهج اإلدارة األميركية

  ]مقتطفات[  *.19/3/2001واشنطن،  
  
  

   ].......[  
فيــه قاتمــة بصــورة  صــارت فــرص الســالم األوســطوضــعاً يف الشــرق ) األميركيــة(وقــد ورثــت هــذه احلكومــة   

 تقريبــاً يف الثقــة املتبادلــة واألمــل لهــا مــن العنــف، وانهيــار تــام دراماتيكيــة يف ظــل مــا يبــدو بأنهــا دوامــة ال نهايــة
فقد حل الرصاص والقنابل مكان الكالم كما حل مكان املساعي الهادئة . األخيرة األعواماللذين كانا قد ترسخا يف 

  .وباتت املفاوضات يف حال معطلة. يض والكالم الرنان املؤمللتعزيز التفاهم املتبادل التحر
بمـا كـان  اإليحـاءوليس يف نيتي هذا اليوم أن أصرف وقتـي هنـا للتنظيـر حيـال كيـف بلغنـا هـذه النقطـة أو   

  .أن ينجز من قبل طرف أو آخر يف أي منعطف معين أو كان ينبغي يمكن
اء فشـل مفاوضـات كامـب ديفيـد ومـا تـال ذلـك مـن اسـتمرار لكن ما هو واضح أن األثر على اإلسرائيليين جرّ  

جـرّاء كـل مـن هـذه و. فقد جرح املئـات وقتـل العشـرات .أعمال العنف مل يكن شيئاً يمكن اعتباره أقل من شيء مأسوي
والشــعور بــاألمن الشخصــي . تنتحــب العــائالت وجــرّاء كــل مــن هــذه اخلســائر يقضــى علــى حلــم) األرواحيف (اخلســائر 

  .ف بكثير وعانى االقتصاد بصورة ملحوظةصار أضع
وبسـبب كـل مـن هـذه اخلسـائر . فقد جـرح اآلالف ومـات املئـات. كما أن األثر كان مأسوياً على الفلسطينيين  

. وبات االقتصاد الفلسطيني حمطماً إذ قفـزت البطالـة وغـاب النمـو. يف األرواح تنتحب عوائل، ويتم القضاء على حلم
  .غالق الداخلي واخلارجي احلركة الطبيعيةوقد عطلت إجراءات اإل

وكانــت النتيجــة الصــافية أن اإلســرائيليين صــاروا يشــككون يف إمكانيــة التوصــل إىل ترتيبــات ســلمية مــع   
الفلســــطينيين وبــــات الفلســــطينيون يشــــككون يف مــــا إذا كــــان التعــــايش الســــلمي مــــع إســــرائيل يتوافــــق مــــع تطلعــــاتهم 

  .السياسية اخلاصة
نسـمح حللـم السـالم بـأن  أنوال يجـب . نسـمح بـأن تكـون الـردود علـى هـذه التسـاؤالت سـلبية ونحن علينا أالّ  

  .فسيكون ذلك بمثابة كارثة للمنطقة. يهلك
. عكس مسار الوضع الراهنصيغة سحرية، كما ال يمكنني أن أستطيع بمجرد حركة أصبع أن أ وليست لديّ  

سية التي يسترشد بها نهج الواليات املتحدة يف عهد الرئيس بوش لكن ما يمكنني أن أقوم به هو طرح األفكار األسا
  .حيال الشرق األوسط والنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني بالذات ـ أي حفنة أفكار نرى بأنها تسهم يف فرص السالم

  .أوالً واألهم، يجب أن تتوقف أعمال العنف  
والعنـف يـوهن الرفـاه النفسـي لكـل . حتققـه فالعنف يسهم يف تآكل كـل شـيء تأمـل األطـراف يف املنطقـة أن  

وعلـــى . والعنــف يــدفع ردود الفعــل املســـلحة، ال احللــول الوســط. والعنـــف يجعــل احليــاة غيــر مأمونـــة. طفــل ووالــد وجــد
  .فالعنف هو بمثابة طريق مسدود. القادة تقع مسؤولية شجب العنف، وجتريده من مشروعيته، ووقفه

والوضــع . فإنــه لــن يقــود ســوى ملأســاة أفظــع فمن وإذا ســمح لــه بــاالنحراثانيــاً، الوضــع القــائم مرتفــع الــث  
واجلانبــــان بحاجــــة حلــــوار يقــــود إىل ترتيبــــات سياســــية . الــــراهن ال يخــــدم مصــــالح ال اإلســــرائيليين وال الفلســــطينيين

  .واقتصادية وأمنية تكون مقبولة من قبل اجلانبين، أكانت تلك مؤقتة أو دائمة، جزئية أو كاملة
فالسـالم سـيكون قريـب املنـال فقـط حينمـا . الطرفين نفسيهما يملكان مفاتيح مسـتقبلهما بالـذات إن، ثالثاً  

  . جمهوريهما أمامالشجاعة والرؤيا التخاذ قرارات عسيرة والدفاع عنها ) الطرفين(تكون لزعيمي 
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حـد الطـرفين إىل أ توجـه إن. اجلانـب املؤكـد بأنهـا ستسـتفز اجلانـب اآلخـر األحاديـة اإلجـراءاتويجب جتنـب   
  .خارجية للضغط على الطرف اآلخر أو لفرض تسوية ليس هو احلل ألطراف أوالواليات املتحدة 

  .ـ من غير املرجح أن يسهما بشيء وإصدارهااملتحدة ـ  لألممبشأن قرارات جديدة والتداول   
والسـالم هـو جمهـود . ويف نهاية املطاف، ال بديل لألخـذ والعطـاء الـذي تنطـوي عليـه املفاوضـات املباشـرة  

  .والفلسطينيون إمّا شركاء أو خصوماً اإلسرائيليونويف نهاية األمر، سيكون . متعاون
 إلعــادةال وهمــا بحاجــة ألن يعمــ. رابعــاً، لــدى الطــرفين مصــلحة يف اســتعادة احليــاة االقتصــادية الطبيعيــة  

والفلســطيني أن يتخــذ خطــوات لبنــاء الثقــة  اإلســرائيليوعلــى كــل مــن الطــرف . بنــاء مســتوى الثقــة التــي كانــت قائمــة
  .جل تبرير حلولهم الوسطمن أ إليهاالواحد مع اآلخر، ولتوفير الواحد لآلخر أدلة يمكن للزعماء أن يشيروا 

الطـرفين فقـط يمكنهمـا  أنكـرر هنـا وأ. لإلصراروليس الواليات املتحدة تقف جاهزة للمساعدة  إنخامساً،   
. ملا يثمنه الطـرف اآلخـر بصـورة أعـز إدراكوكل طرف مدرك خير . أن يقررا وتيرة أية مفاوضات ونطاقها وحمتواها

صـارت البيانـات  إذاوالتقـدم سـيتأتى فقـط . وكل جانب يعلم خير علم مـا يخشـاه اجلانـب اآلخـر بـأعمق صـورة ممكنـة
والفلسطينيين القدرة علـى  اإلسرائيليينوهنا، للتاريخ عبرتان مفيدتان لتلقيننا ـ لدى . تعكس هذه املعرفةواملسالك 

يكـــون أكثـــر جأشـــاً وقـــدرة علـــى  أنالطرفـــان نفســـاهما طوعـــاً مـــن املـــرجح  إليـــهوالســـالم الـــذي يتوصـــل . صـــنع الســـالم
نطاق كبير بأنه صنع ـ بل أسوأ من ذلـك، فـرض ـ مقاومة الضغوط والنكسات التي ال مفر منها منه لسالم يعتبر على 

  .من قبل آخرين
الــــدور الــــذي  إغفــــالوال نيــــة لــــدينا بتجاهــــل مســــؤولياتنا أو . بيــــد أن الواليــــات املتحــــدة ســــتبقى متعاطيــــة  

  .مارسناه يف املاضي
هنـــاك ف. نـــدير ظهرنـــا إىل هـــذا اجلـــزء مـــن العـــامل حتـــى لـــو أردنـــا ذلـــك أننـــه لـــيس بمقـــدورنا أ األمـــروحقيقـــة   

وهنـاك كـذلك مصـالح اقتصـادية . أمـن إسـرائيل وللواليـات املتحـدة مصـلحة حيويـة يف. مصالح أميركيـة علـى احملـك
ونحن . نتيجة للعنف األرواحمهتمون، بل مهتمون جداً، باخلسائر يف  واألميركيون. املنطقة واستراتيجية حيوية يف

 اإلســـرائيليونمـــن خـــالل ســـالم يتقبلـــه  األمثـــلبالصـــورة نفهـــم فهمـــاً جيـــداً أن هـــذه املصـــالح واالهتمامـــات ســـتلبى 
  .والفلسطينيون كالهم

تنا إذا ســـمعنا كالمـــاً أو شـــاهدنا وســـنرفع صـــو. فـــإن الواليـــات املتحـــدة لـــن تكـــون صـــامتة األســـباب هولهـــذ  
قـف جل نوع اعتباطي مـن املوونحن لن نسعى جاهدين من أ. فاوضاتأفعاالً تسهم يف املواجهة أو تنال من وعد امل

  ).عن عمل نريد انتقاده(احليادي حينما ال تكون املسؤولية متشاطرة بصورة متكافئة 
 لإلســــــــرائيلييناالســــــــتقرار يف هــــــــذه البيئــــــــة  إشــــــــاعةولــــــــدول يف املنطقــــــــة ومــــــــا وراءهــــــــا دور لتلعبــــــــه يف   

لواقعيــة وتــوفر تكــون أصـواتاً معتدلــة وتــدعو إىل البراغماتيـة وا أنيجـب  خــرىاألُهـذه الــدول  وأصــوات. والفلسـطينيين
أشـير مـثالً إىل أنـه ال  وأنـا. باألفعـالكمـا أنـه مـن املهـم أن تضـارع كالمهـا . الدعم للمواقف التي يتخذها رجال الدول

  .يؤسف له جداً أمريوجد لدى أية دولة عربية سفير مقيم يف إسرائيل وهذا 
بــل . للدبلوماســية خــرىأُجملــاالت ن تشــديدي اليــوم علــى إســرائيل والفلســطينيين ال يعنــي انعــدام االهتمــام إ  

 األمـنمبنـي علـى قـراري جملـس  األوسـطعلى عكس ذلك، فـإن الواليـات املتحـدة تواصـل دعـم سـالم شـامل يف الشـرق 
ولبنـــان، وســـيلة  وإســـرائيلونحـــن نأمـــل جـــداً أن جتـــد إســـرائيل وســـورية، . مقابـــل الســـالم األرضوصـــيغة  338و 242

  .على هذين املسارين ثاتاداحمل فالستئنامقبولة من قبل الطرفين 
يف منــاطق احلــدود املتــوترة التــي حتــاذي  األطــرافنحــث بقــوة ـ وحثثنــا بقــوة ـ كــل  إننــايف غضــون ذلــك،   

نشــاطات اســتفزازية أو مزعزعــة  أيــةن تتفــادى قــدر مــن ضــبط الــنفس وأ أقصــىتمــارس  أنإســرائيل ولبنــان وســورية 
  .إهدارهااالستقرار ال يجوز  إلشاعةيوجد فرصة كبيرة  إنمانان وقرار إسرائيل االنسحاب من جنوب لب. لالستقرار

  
  
  

 
  

 



 

 
 

  

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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