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  كلمة لوزيرة اخلارجية األميركية، مادلين أولبرايت، 
  يف مستهل اجتماعات اللجنة الوزارية التوجيهية 

  للمفاوضات املتعددة األطراف
  ]مقتطفات[ .1/2/2000موسكو، 

  
  

  [.......] 

  :من هذا التجمع إن لنا ثالثة أهداف رئيسية  
أوالً، صياغة بيان مشترك قوي تأييداً لعملية سالم مدريد، ويؤكد أهمية التحرك قدماً على املسارات   

  .جميعها
ثانياً، إقرار مواعيد ومواقع االجتماعات التمهيدية التي تعقدها اللجان املعنية بشؤون املياه والبيئة   

  .والالجئين والتنمية االقتصادية يف املنطقة
ثالثاً، بحث اجتاهات جديدة للمسار املتعدد األطراف فيما يتعلق باملضمون والهيكل بغية التأكد من   

إنني أتطلع إىل إجراء مناقشة مثمرة حول هذا املوضوع يف ساعة . تواصل قيامه بالوفاء بحاجات أطراف املنطقة
  .الحقة من صباح اليوم

إنه املؤتمر الوزاري األول املعنيّ باملسار املتعدد . ذا املؤتمروال حاجة يل إىل إبالغ أحد منكم بأهمية ه  
وبإحياء هذا املسار بعملنا اليوم، فإننا نكون قد أجنزنا جانباً مهماً من الرؤيا . األطراف خالل ثمانية أعوام

  .اجلريئة التي وضعت يف مدريد
وإذا رغبنا يف تغيير مشهد . ثنائيةإن اجلهود التي نبذلها هنا ال حتل بالطبع حمل مسار املفاوضات ال  

ويف حين تواجه املفاوضات الهادفة إىل التوصل إىل اتفاقات . املنطقة، فال بد من جناح مسار املفاوضات الثنائية
  .من هذا القبيل مشاكل وصعوبات ال مناص منها، فإننا نعتقد أن الرغبة يف السالم حقيقية

ة أبداً مما هو اآلن، كما مل تكن فرصة حتقيق السالم على هذا القدر يقيناً أن منطق السالم مل يكن أكثر قو  
  .ومن الضروري اغتنام هذه الفرصة التي ال تقدر بثمن، ال تقويضها. من الوضوح

ولن يكون إالّ بوسع األطراف يف نهاية املطاف أن تتخذ قرارات مصيرية من أجل السالم متبعة يف ذلك   
  .ا بذل كل ما نستطيع دعماً جلهودها وقراراتها، وهو ما سنقوم بهإن بوسعن. املسارات الثنائية

فبوسع هذا املسار أن يدخل عنصراً . كذلك سنبذل كل ما نستطيع لتحريك العملية املتعددة األطراف قدماً  
  .سكان املنطقة) حياة(جديداً حقاً على 

ة مؤتمرات اقتصادية بآالف كبار تأملوا يف واقع أنه يف ظل املفاوضات املتعددة األطراف، أدت أربع  
  .رجال األعمال إىل التفكير ملياً يف مزايا االستثمار يف الشرق األوسط بعد إحالل السالم

  .الالجئون الفلسطينيون يجري تدريبهم يف جماالت تكنولوجيا الكومبيوتر الرفيعة  
                                                 

 موقع لوزارة الخارجية األميرآية في اإلنترنت: المصدر:  

   http://www.usia.gov 
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  .وافتتح يف عُمان مركز أبحاث يرتكز على تكنولوجيا حتلية املياه  
  .املسؤولون خططاً إلنشاء شبكة ملراكز األمن اإلقليمي املمتدة من تونس إىل عمّان إىل الدوحة ووضع  
ويتطلع املسؤولون املعنيون بالبيئة إىل وسائل حتول دون التصحر وتمنع التأثيرات الضارة للمبيدات   

  .احلشرية
  .ورغم ذلك كله، مل يكن من السهل استمرار الزخم  
إننا نرى أن هذا العمل على . املتعددة األطراف والبيئة السياسية العامة) اجلهود(بين هناك عالقة بالطبع   

إنه يتطلب جهوداً ثابتة مستديمة لتمهيد . جانب من األهمية بحيث تمكن إضاءته وإطفاؤه كمصباح الكهرباء
  .األرضية الصاحلة

وهذا املسار ليس منة لطرف . لعملوينبغي أن يتم فهم ما هو يف صلب هذا العمل وما ليس يف صلب هذا ا  
إنه عملية من التعاون اإلقليمي ستعود بالنفع على أهايل املنطقة جميعهم بغض النظر عن . على حساب اآلخرين

  .املكان الذي يقيمون فيه والكيفية التي يتعبدون بها واألسماء التي يطلقونها على أنفسهم
وهنا هذا األسبوع يف موسكو تتاح . يد بحاجة إىل الدعمإن جميع القوائم التي تنهض عليها عملية مدر  

  .وعلينا أن ننتهز هذه الفرصة أفضل انتهاز. أمامنا فرصة دعم القائمة املتعددة األطراف
إن اخلريطة الصحيحة للطريق املفضي إىل املصاحلة يف الشرق األوسط ليست موضع شك يف الوقت   

مدريد ثم زادت وضوحًا ) مؤتمر(يف ) هذه اخلريطة(لقد وضعت . السالم الراهن، فهي قائمة على مبدأ األرض مقابل
  .يف اتفاق أوسلو واالتفاقات التي تلته

  [.......]  
    

  



 

 
 

  

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  
 


