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  يطالبون  عضواً يف جملس الشيوخ األميركي 81رسالة من 
  املبادرة األميركية  فيها الرئيس بيل كلينتون بعدم إعالن

  لتحريك املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
  ]مقتطفات[ *.يف مفاوضات السالم 

  
  

  [.......]  
بين إدارتنا واحلكومة  نكتب حول العملية السلمية يف الشرق األوسط والتقارير املنشورة حول خالف  

اإلسرائيلية والذي يمكن أن يؤدي إىل إعالن الواليات املتحدة اقتراح سالم من املعروف أنه ال يحظى باملوافقة 
  .تكون هذه التقارير صحيحة اإلسرائيلية نأمل أالّ

األرض يف : يف صميم العملية السلمية املرتكزة إىل أوسلو يقع تفاهم أساسي عبارة عن مقايضة جوهرية  
ويف املقابل يؤمن الفلسطينيون السالم واألمن  إسرائيل تعطي أرضاً وسلطة سياسية للفلسطينيين. مقابل السالم

بالتراجع عن هدفهم املعلن بالقضاء على إسرائيل، والتعهد بقتال أولئك الذين يستمرون يف ارتكاب  إلسرائيل
  .أعمال إرهابية وعنيفة ضد إسرائيل

كانت أصعب على إسرائيل ألنه من السهل التخلي عن األرض لكن من الصعب استعادتها،  وهذه املقايضة  
ويف الواقع فمنذ بدء عملية أوسلو سلمت إسرائيل عملياً كل قطاع . فيما يصعب منح السالم لكن يسهل التراجع عنه

 السلطة الفلسطينية اخلاصة يف املئة من الفلسطينيين ـ إىل 98يف املئة من الضفة الغربية ـ حيث يعيش  27غزة و
  .باإلدارة املدنية

يف القترة نفسها انتهت االنتفاضة الفلسطينية وزادت صالت التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية   
. لكن يبقى واقع أن فلسطينيين كثيرين يستمرون يف استعمال اإلرهاب والعنف كوسيلة سياسية ضد إسرائيل

مراراً باستئناف عنف واسع ويستمر يف االمتناع عن التعاون األمني الكامل مع والرئيس عرفات نفسه هدد 
  .إسرائيل

ومنذ انسحاب إسرائيل من اخلليل تنفيذاً لوعدها يف إطار أوسلو العام املاضي، مل يحصل تقدم يف   
ه سيكون خطأ جدياً ونحن نشارك إدارتكم إحباطها نتيجة هذا النقص يف احلركة، لكننا نعتقد أن. العملية السلمية

من جانب الواليات املتحدة أن تنتقل من دورها التقليدي كمسهل للعملية السلمية إىل استعمال الضغط العلني ضد 
وهذا سيكون غير عادل وغير منتج يف شكل خاص ألن إسرائيل التزمت الوعود التي قطعتها يف أوسلو . إسرائيل
مفاوضات الوضع النهائي وهي إضافية يف الضفة الغربية قبل وم مستعدة حتى لالنسحاب من أراض وهي الي

  .يف احلكم الذاتيأراض مهمة نوعياً بالنسبة إىل رغبة الفلسطينيين 
خرى مل يعط الفلسطينيون إسرائيل أمناً مالئماً، ورفض الرئيس عرفات أن ينجز املفاوضات ومن جهة أُ  

غم أن االقتراحات اإلسرائيلية احلالية تدفع الفلسطينيين يف اخلاصة بما تبقى من قضايا الوضع االنتقايل على ر
والرئيس عرفات يمكنه األمل أن يؤدي اإلحباط األميركي من . شكل ملموس إىل األمام يف سعيهم إىل احلكم الذاتي

طينيين فلسبدل ذلك على الواليات املتحدة أن حتض ال. العملية السلمية إىل قرار أميركي بانتزاع املزيد من إسرائيل
  .بهدوء على قبول العروض اإلسرائيلية األخيرة واالنتقال إىل مفاوضات الوضع النهائي

إن التزام أميركا بأمن إسرائيل يعزز العملية السلمية كلها ويعطي إسرائيل الثقة التي حتتاجها لتخوض   
داً خطياً ينص على أن هتوفر قدم تعوكما تعلمون فإن وزير اخلارجية كريس. اخملاطر احلقيقية جداً من أجل السالم

وتقديم خطة . إسرائيل هي التي تقرر حجم ومدى إعادات االنتشار الالحقة للقوات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية
تعتقد إسرائيل أنه مصلحتها األمنية الوطنية قبل اتفاقات  ما أميركية خصوصاً واحدة تتضمن رقماً حمدداً يتجاوز

  .إىل تقويض الثقة اإلسرائيلية و ضد تعهد كريستوفر وال يؤدي إالّالوضع النهائي ـ ه
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عملت دائماً يف أفضل شكل  إن الدبلوماسية األميركية يف الشرق األوسط، كما تعلمون وكما بينتم تماماً،  
ملية إننا نحضّك بقوة على االستمرار يف دورنا املهم كمسهل لع. كانت تالحق بصمت وبالتوافق مع إسرائيلعندما 

  .عبر املفاوضات املباشرة بين األطراف أنفسهم ال تنجح يف النهاية إالّ
  

  بإخالص
  ليبرمان. زف يوج

  كوين ماك
  

  :موقعون
[.......] 

  



 

 
 

  

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
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