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  يف حفل كلمة وزير اخلارجية األميركي
  توقيع اتفاق تنفيذ احلكم الذاتي

  ]مقتطفات[ .4/5/1994، القاهرة
  
  

ونحن نرسل ... حيث قمنا بإنهاء هذه الكراهية بيننا... نشكر كل من ساعدنا على توقيع هذه االتفاقية  
إن الشعور بين توقيع البيت األبيض ... ء املاضيالتي تم بها حتقيق السالم بين أعدا شجاعةالرسالة إىل العامل بكل 
فقد تم التوصل إىل اتفاقات وحلول ألسئلة صعبة مثل نقل السلطة واألمن وكانت هناك ... واليوم مل يكن سهالً

  .شكوك كثيرة حول إمكانية النجاح وقد قاموا بالبحث إليجاد وسائل لتحقيق املبادىء وإرساء حقائق جديدة
الفلسطينيون كانوا يبحثون معاً للوقوف ضد أولئك الذين يثيرون عداوات املاضي، وإنني اإلسرائيليون و  

أحتدث هنا ونرسل رسالة إىل كل هؤالء العرب واإلسرائيليين الذي يدعون إىل الرعب، فأطفال هذا العامل لن يكونوا 
  .طرفاً يف نزاع دائم بينما يمكن حتقيق السالم

لتحدي األول أمامهم هو إنشاء مؤسسات ديمقراطية وأن يسعوا لتحقيق وبالنسبة للفلسطينيين فإن ا  
رخاء شعبهم وأن يضمنوا االحترام حلقوق اإلنسان وهذا نوع من احلكم الذاتي الذي يريده الفلسطينيون ويجب على 

  .اجملتمع الدويل أن يساعدهم يف ذلك، وليس الهدف هو السالم فقط ولكن االستفادة أيضاً منه
وبالنسبة لإلسرائيليين، فإن الهدف األساسي بالنسبة لهم هو إقامة عالقة قوية مع جيرانهم من   

الفلسطينيين والتعاون بين الشعبين لكي يقيموا أرضاً موعودة للسالم بالنسبة لكليهما، قاعدة لالحترام املتبادل 
  .حياة طبيعيةوالتحدي الذي يالقيه اجلميع يف منطقة الشرق األوسط هو التطلع إىل 

إن هناك عمالً كبيراً يجب أن نقوم به فنحن مل نصل نهاية الصراع يف الشرق األوسط ولكننا نغير شكله،   
فنحن نتجه اآلن إىل املنطقة التي كانت القوة فيها هي العامل األساسي، لنجعل الكلمة هي العامل والعنصر 

تابعان فيه ألول مرة سرائيليون والفلسطينيون لديهم أمر ينفشل يف جهودنا اليوم، فاإل األساسي فيها، ويجب أالّ
الفلسطينيون ألول مرة من حكم أنفسهم، وألول مرة سيقيم اإلسرائيليون عالقة بناءة مع حيث سيتمكن 

  .الفلسطينيين وأعتقد أنهما معاً يمكن أن ينجحا يف ذلك
تقوم على التعاون واالحترام املتبادل  ويف النهاية فالهدف ليس غياب احلرب ولكنه إيجاد تسوية شاملة  

  .والقنوات الرسمية للدبلوماسية التي تضم الدول بعضها ببعض
  [.......]  

  

                                                 
 وارن آريستوفر. 
 "5/5/1994، )بيروت" (السفير. 
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