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  بنقل السفارة األميركية يهدد فيها  مقابلة متلفزة مع الرئيس بيل كلينتون
  دولة فلسطينية من دون اتفاقإذا أُعلنت  إىل القدس،

  ]مقتطفات[ .28/7/2000واشنطن، 
  

 
 السيد الرئيس، إن الوقت أمر جوهري، فكيف تعتبرون العالقة اليوم بين إسرائيل والواليات املتحدة بعد القمة: س

  ؟]كامب ديفيد[
لكننا أعتقد أنه يف ضوء املواقف اجلريئة التي اتخذها رئيس احلكومة . حسناً، أعتقد أنها قوية جداً: الرئيس

من لبنان، ال بد من إجراء نوع من املراجعة ] اإلسرائيلي[اإلسرائيلية وفريق عمله يف القمة، وبالنظر إىل االنسحاب 
  .والتعزيز لهذه العالقة

وسنبادر إىل إجراء حمادثات فورية، . ي إجراء مراجعة شاملة لتحسين عالقتنا االستراتيجيةإنني أنو  
الستطالع ما يمكننا عمله، لضمان أن تتمكن إسرائيل من احملافظة على تفوقها النوعي، وحتديث اجليش 

  .ن احلادي والعشريناإلسرائيلي، ومواجهة التهديدات اجلديدة التي ستتعرض لها إسرائيل وبالد أُخرى يف القر
الثاين، هو أنني أريد إجناز مذكرة تفاهم يف أسرع وقت ممكن بشأن تعاوننا الثنائي، بهدف  واألمر  

وهذا يف اعتقادي أمر بالغ . االتفاق على تعهد طويل األجل بتقديم الدعم الضروري لتحديث اجليش اإلسرائيلي
  .األهمية

نقدم املساعدة، وهذا ما سنفعله، إلسرائيل كي تعزز أمنها يف واألمر املهم الثالث يف اعتقادي هو أن   
ويف هذا اإلطار، نريد أيضاً أن نحاول مساعدة احلكومة اللبنانية على تعزيز قدراتها، . ضوء انسحابها من لبنان

  .هاوتبقى أمور أُخرى نقوم بمراجعت. لبسط نفوذها على اجلنوب اللبناين، والتقدم نحو وجود طبيعي أكثر هناك
لكنني . تعلمون أنني أردت دائماً نقل سفارتنا إىل القدس الغربية، ونحن نملك موقعاً خمصّصاً لها هناك  

مل أفعل ذلك، ألنني مل أُرد أن أقوم بأي عمل من شأنه أن يُضعف قدرتنا على املساهمة يف التوسّط لتحقيق سالم 
ء ما حدث مؤخراً، فإنني أقوم بمراجعة هذا األمر، لكن يف ضو. آمن وعادل ودائم لإلسرائيليين والفلسطينيين

  .وسأتخذ قراراً بشأنه خالل الفترة املمتدة من اآلن حتى نهاية العام
  [.......]  

  
السفارة األميركية إىل القدس، فهل تفكرون يف هذا األمر مهما تكن األوضاع، أي حتى لو [....] لقد ذكرتم نقل : س

  مل يكن هناك اتفاق؟
ولطاملا اعتقدت أن هذا هو . لقد أردت دائماً أن أفعل ذلك. على ما قلته حسناً، أعتقد أنه ينبغي يل التشديد: الرئيس

لكنني مل أُرد أن أفعل أي شيء يهدد العملية السلمية، أو يضعف قدرتنا على أن . العمل الصحيح الذي يجب القيام به
  .ولين لدى الطرفيننكون وسيطاً نزيهاً، األمر الذي يستلزم أن نكون مقب

وأعتقد أن هذا هو كل ما . لكن هذه املسألة أصبحت اليوم موضع مراجعتي، يف ضوء التطورات األخيرة  
  .يجب قوله يف هذا الشأن اآلن

  [.......]  

                                                 
 جم عن اإلنكليزية من موقع لوزارة الخارجية األميرآية في اإلنترنتالنص متر:  

      http://www.usinfo.state.gov    

       .وقد ُأجريت المقابلة مع التلفزة اإلسرائيلية  
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براك مل يساوم بأي شكل من األشكال يف شأن املصالح احليوية ] إيهود[يف اعتقادي أن رئيس احلكومة   
وأعتقد أن ما يمكنني قوله من دون اإلساءة إىل أي من الطرفين، هو أن التقدم األكبر الذي . إسرائيل دولة ألمن

حققته احملادثات كان يف جمال األمن، إذ توافر إجماع مثير للدهشة، وتفاهم على أنه لن يكون أي من الطرفين 
ومل يكن هناك أية .... وإالّ إذا عمال معاً لهذا الغرض آمناً، بعد التوصل إىل اتفاق سالم، إالّ إذا كان الطرفان آمنَين،

كما أن . ، ومهدَّدة، وغير قادرة على الدفاع عن نفسهامصلحة أساسية للفلسطينيين يف أن تكون إسرائيل ضعيفة
  ].مع اإلسرائيليين[الفلسطينيين سيكونون أقوى إذا عملوا بالتعاون 

  [.......]  
  

إىل الفلسطينيين إذا قرروا إعالن دولة من  قتراح ما بإلغاء أو وقف املساعداتهناك يف الكونغرس حالياً ا :س
  ما هو موقفكم؟[....] جانب واحد 

. ونحن كما تعلمون، ال نقدم لهم الكثير منها .مؤخراً ]هذه املساعدات[حسناً، لقد تم تقديم مشروع قانون : الرئيس
  ....ومعظم ما نقدمه لهم هو

  
  . زية جداً لكنها مساعدات رم: س

وإذا . من جانب واحد] دولة[أالّ يكون هناك إعالن  أعتقد أنه يجب: ل لك ما يليحسناً، دعني أق. ة جداًرمزي: الرئيس
عادة، أنا ال أعلّق على .... ولذا، فإنني ال. تم ذلك، فسنعيد النظر يف عالقتنا بكاملها، ولن يقتصر األمر على ذلك

لكني أعتقد أنه سيكون من اخلطأ الفادح اتخاذ إجراء .... أنا حتى مل أراجعهامشاريع القوانين لدى صدورها، و
ليس هنا فقط، بل أيضاً يف .... وإذا حدث ذلك، فستكون له تبعات حتمية. أحادي اجلانب، ومغادرة عملية السالم
  .مر على ذلكيقتصر األ سأعيد النظر يف عالقتنا كلها، ولنحينها  .جميع أنحاء العامل، حيث ستحدث أشياء

  [.......]  
ويف اعتقادي أن من مصلحة الطرفين كليهما، وهذا ما يثير الدهشة، إنشاء صندوق أيضاً لتعويض   

فإسرائيل مآلنة بالناس، . اإلسرائيليين الذين أصبحوا الجئين نتيجة احلرب التي اندلعت بعد قيام دولة إسرائيل
  .عربية، ورحلوا إىل إسرائيل ألنهم جُعلوا الجئين يف أرضهمأناس يهود، كانوا يقيمون، يف معظمهم، ببالد 

فقد قال . وهناك معلومات سارة أُخرى، أعتقد أنني أستطيع الكشف عنها كإحدى نتائج القمة  
ولذا، فعلينا أن ننشىء صندوقاً لهذا . الفلسطينيون أنهم يعتقدون أن أولئك الناس يستحقون التعويض أيضاً

وقد ذهبت إىل مؤتمر الثمانية الكبار يف أوكيناوا، ألغراض منها أن أقدم لهم تقريراً يف هذا  .الغرض، وسنساهم فيه
وهناك تكاليف أُخرى تتعلق بهذا . الشأن، وطلبتُ من األوروبيين واليابانيين أن يساهموا يف هذا الصندوق أيضاً

  .وهكذا فإن األمر لن يكون رخيص الثمن. الصعيد
  [.......]  

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


