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  حديث صحايف للرئيس بيل كلينتون يؤكد فيه إمكان حتقيق
  السالم إلسرائيل وتطلعات الفلسطينيين عن طريق االتفاق

  ]مقتطفات[ .25/10/2000، واشنطن
  
  

شريكاً موثوقاً للسالم فيما يقوم بإطالق املتشددين ياسر عرفات [....] هل ال زال يمكن اعتبار  ■  
  دوراً يف اتخاذ القرار؟الفلسطينيين من السجن ومنحهم 

تعرفون أن جزءاً مما وافق عليه الطرفان يف قمة شرم الشيخ كان سلسلة من اإلجراءات األمنية  □  
عدم إبقاء املعنيين [....] ولكنني أعتقد أن من املهم جداً . احملددة، التي تم اإلبقاء عليها سرية بموافقة الطرفين

  .نهاء العنف يقومون بما يستطيعون القيام بهبالعنف يف الشوارع، وجعل املعنيين بإ
جزء كبير مما أقر به الطرفان يف شرم الشيخ هو أن من املستحيل اإلبقاء على هذا الوضع القائم غير   

املستقر على أساس ما قطعناه من شوط يف عملية السالم وعلى أساس أن القضايا األصعب واألكبر ال زالت من 
  .[....]قع عملية سالم موثوقة إىل أن نتمكن من خفض العنف ال يمكننا أن نتو. دون حل

  
هل تعتقد أن السيد عرفات ال زال يتمتع بقدر كاف من النفوذ على شعبه لوقف العنف يف الضفة  ■  

  الغربية وغزة؟
أعتقد، كما تعرفون، أن هناك أناساً يف األراضي . أعتقد أن باإلمكان خفض العنف إىل درجة كبيرة □  

ت وال ينية بل وربما بعض الناس داخل إسرائيل نفسها الذين ال يخضعون للسيطرة التامة للرئيس عرفاالفلسط
  .ولكنني أعتقد فعالً بأن بوسع الرئيس عرفات أن يخفض درجة العنف إىل حد كبير جداً حتى للحكومة اإلسرائيلية، 

  [.......]  
ولكنني ال أعتقد أنه . هور الوضعأعتقد أن ما قمنا به يف شرم الشيخ هو وضع عراقيل أمام تواصل تد  

يجب أن يكون السؤال هو حول ما إذا كان يتمتع بمئة باملئة من السيطرة، ألن احلقيقة هي أن ال أحد منا يعرف 
هل يمكن : السؤال احلقيقي واألساسي هو .عذلك، وال يستطيع أحد أن تكون له سيطرة بنسبة مئة باملئة على أي وض

خفض مستوى العنف إىل درجة كبيرة جداً من خالل جهد متواصل؟ إذا قام الطرفان بما وافقا على القيام به يف 
  .شرم الشيخ، فاإلجابة هي نعم مدوية

  
وأنه قد ال هل أنت قلق أنك يف حماولتك أن تكون وسيطاً نزيهاً ويف ظل تواصل العنف أنك خنت براك  ■  

  يكون زعيماً إلسرائيل خالل أسابيع، وأن عملية السالم قد تنتهي خالل أشهر؟
لقد اتخذ براك قرارات شجاعة، وهو يف وضع صعب اآلن ألنه . هي ال اإلجابة اخملتصرة عن سؤالك □  

ولكن مل نحصل . ة بهذاأعني أنه مد يده إىل الفلسطينيين وأظهر قدراً هائالً من الشجاع. أمام األسوأ من العاملين
  .على اتفاق يف كامب ديفيد، بالرغم من أن كامب ديفيد بصورة عامة كان أمراً إيجابياً
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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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