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  حديث متلفز لوزيرة اخلارجية األميركية، مادلين 
  تعلّق فيه على قمة شرم الشيخ أولبرايت،
17/10/2000. ]مقتطفات[  

  
  

  ما هي حمدودية االتفاق الذي تمكنتم من التوصل إليه هنا؟ ■  
ه ما استطعنا حتقيقه هو العودة ـ نأمل أن يؤدي هذا إىل العودة بالوضع إىل حيث كان قبل بدء هذ □  

  .[....]وقدم الطرفان بعض االلتزامات والتعهدات بالعودة إىل فترة من الهدوء . األزمة
  

أال تشعرين بقلق باملرة ألن غموض الصيغة التي تم التوصل إليها يف شرم الشيخ يفسح اجملال أمام  ■  
    بره اجلانب اآلخر عنفاً؟والقيام بجهد يقل عمّا يستطيعان القيام به لوقف ما يعت) إىل بلديهما(عودة الطرفين 

. هذه النقاط) الطرفان(ويعرف . أعتقد أننا قمنا حقاً بتسوية بعض النقاط امللموسة إىل حد كبير □  
. على التعاون معاً وتنفيذ الكثير من ذلك) التابعة للطرفين(وسنبقى هناك كعامل تسهيل وتشجيع قوات األمن 

  .ولكن الطرفين هما اللذان سيقومان باتخاذ القرارات واتخاذ اخلطوات .ويعرف الطرفان ما ينبغي عليهما القيام به
  

  هل ستتم إعادة القوات اإلسرائيلية إىل مواقعها السابقة؟ ■  
إذن هناك بعض اخلطوات . نعم، هذه هي اخلطة، وذلك ينبغي أن يحصل قريباً وكذلك فتح مطار غزة □  

  .امللموسة جداً التي ستتخذ
  

فهل ترين . ياسر عرفات بإصدار بيانات ملموسة) رئيس السلطة الفلسطينية(لقد دعوت أيضاً إىل قيام  ■  
  يف الشوارع هم حتت سيطرته تماماً؟) املتظاهرين(أن 

ونعتقد أنه بحاجة إىل القيام بكل ما . أعتقد أن له السيطرة على ذلك اجلمهور وأن عليه أن يمارسها □  
  .وأنه بحاجة إىل ممارسة سيطرته يستطيع وأن له السيطرة

  
هل . سيكون الرئيس كلينتون مسؤوالً عن جلنة تقصي احلقائق وسيقرر مَنْ سيشترك يف اللجنة غيره ■  

  هناك أية قيود تتعلق بمن يكون أو ال يكون عضواً؟
). تحدةلألمم امل(بالتشاور مع الطرفين ومع األمين العام ) اللجنة(سيختار الرئيس كلينتون أعضاء  □  

ولكن األهمية يف تشكيل جلنة تقصي احلقائق هذه ال تقتصر على اكتشاف ما . وجميع هذه القرارات تنتظر التحقيق
  .حصل ولكن أيضاً تقديم املساعدة لكي ال يحصل هذا النوع من األمور مرة أُخرى

  [.......]  
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