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  مقابلة متلفزة مع وزيرة اخلارجية األميركية،
  تعلق فيها على الوضع مادلين أولبرايت، 

  يف األردن بعد وفاة امللك حسين 
  ]مقتطفات[ *.7/2/1999واشنطن،  

  
  

......].[  
مايو من /يلمّح السيد عرفات منذ فترة إىل إعالن قيام دولة فلسطينية يف الرابع من أيار: السيد ويل

مايو، فإن قيامه بذلك قد يساعد /االنتخابات اإلسرائيلية ستجري يف السابع عشر من أيار وبما أنّ . جانب واحد
فهل ال يزال املوقف األميركي معارضاً بشدة إعالن دولة . يحدث مثل هذا األمر السيد نتنياهو، ومن املرجح أالّ 

نا هذا؛ وماذا سنفعل إذا أقدم على هذه فلسطينية من جانب واحد، وهل نحن يف صدد إبالغ السيد عرفات بموقف
  اخلطوة؟

، يف البداية، إننا أوضحنا للرئيس عرفات يف أثناء وجوده هنا مؤخراً، لْحسناً دعني أق :الوزيرة أولبرايت
موقفنا يقوم على اعتبار أن الدولة الفلسطينية، أو أي شكل من أشكال الكيان  وحتديداً يوم اخلميس املاضي، أنّ

د أية إعالنات أو إجراءات أحادية اجلانب من يف املستقبل، هي إحدى مسائل الوضع الدائم، وأننا ال نؤيّ  الفلسطيني
  .كال الطرفين

  
  هل سنعترف بها؟: السيد ويل

االتفاق عليها خالل  ونحن سننتظر حتى يتمّ . قلنا إنها إحدى مسائل الوضع الدائم :الوزيرة أولبرايت
  .املفاوضات

  
إن مسألة التزام تنفيذ بنود واي أصبحت أحد موضوعات التجاذب يف االنتخابات : السيد ويل

  .ذون التزاماتهموالواليات املتحدة ترى، على ما أعتقد، أن الفلسطينيين ينفّ . اإلسرائيلية
يف املرحلة . فكما تعلم، هناك ثالث مراحل يف مذكرة واي. إن األمر أكثر تعقيداً من ذلك :الوزيرة أولبرايت

فضل االتصاالت بين الطرفين، وازدياد الشعور وقد حدث ذلك، ب. اتهما كلها، فعالًاألوىل، نفّذ الطرفان التزام
  .باملشاركة بينهما، وهو شعور جتدّد، يف الواقع، يف أثناء اجتماعات واي

بتنفيذ بعض  وخالل املرحلة الثانية، انقطع ذلك االتصال، والذي حدث هو أن الفلسطينيين قاموا
  .التزاماتهم، ومل يقابلهم اإلسرائيليون باملثل

......].[  
  

  
  

                                                 
والنص مترجم عن اإلنكليزية . األميرآية ABC-TVعبر شبكة  (This Week)" هذا األسبوع"جرت المقابلة في إطار برنامج  *

  http://secretary state.gov :األميرآية في اإلنترنت من موقع وزارة الخارجية



 

 
 

  

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  
 


