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  وثائق دولية
  

  رسالة من وزير اخلارجية األميركي وارن كريستوفر،
  إىل زعيم األكثرية يف جملس الشيوخ روبرت دول،

  بشأن التشريع املقترح لنقل سفارة الواليات 
  املتحدة إىل القدس

  .20/6/1995واشنطن، 
  

  
كان الباعث على إرسال رسالة الوزير كريستوفر، والتي حظيت بموافقة الرئيس، هو التشريع املقترح من [

يونيو أيضاً، أرسل /حزيران 20ويف الوقت ذاته، ويف . جانب السيناتور دول لنقل السفارة األميركية إىل القدس
ورسالة أعضاء الكونغرس تتطابق . السفارة عضواً يف الكونغرس رسالة إىل كريستوفر يحثّون فيها على نقل 256

أمّا رسالة كريستوفر فقد وفّرتها وزارة . مارس/سيناتوراً يف آذار 93تطابقاً شبه كامل مع الرسالة التي وقّعها 
  ].اخلارجية

  
 عزيزي زعيم األكثرية،

. رتها إىل القدسالذي يجبر اإلدارة على نقل سفا S770أكتب إليك ألعبّر عن اعتراضي على التشريع رقم  
  .ومن املهم، بالنظر إىل حساسية املوضوع، أالّ يكون ثمة أي سوء فهم ملا هو عليه موقفنا

ولهذا . ليس ثمة أي موضوع يتعلق باملفاوضات العربية ـ اإلسرائيلية أكثر حساسيةً من موضع القدس  
حماولة تنقصها احلكمة، ومن املمكن أن السبب بالذات، فإن أية حماولة من جانب الكونغرس إلبراز هذا املوضوع 

  .تأتي بالضرر الفادح على جناح عملية السالم
أنا ال أقول هذا القول بخفة وسهولة، كما أنني ال أقوله من دون أن أدرك عمق الشعور السائد يف   

اً، كما ندرك فالرئيس وأنا ندرك هذه املشاعر إدراكاً تام. الكونغرس بشأن نقل السفارة األميركية إىل القدس
، وهو ال 1992وقد عبّر الرئيس عن موقفه حيال هذا املوضوع خالل حملته االنتخابية سنة . األسباب من ورائها

غير أنه قال آنئذ ويف مرات عديدة الحقة، أنه لن يأتي بأية خطوة قد تعرقل عملية . يزال يلتزم ذاك املوقف
  .سيؤدي إىل مثل هذه النتيجة S770يب يف أن التشريع وال ر. التفاوض وتشجيع السالم يف الشرق األوسط

. إن التزام الرئيس تشجيع السالم يف الشرق األوسط كان وال يزال أحد أهم أولوياته يف السياسة اخلارجية  
والرئيس يعرف، كما أعرف أنا، مدى أهمية إجناز . وهو التزام جلميع الرؤساء الذين سبقوه منذ قيام دولة إسرائيل

. لقد عملنا بتعاون وثيق مع زعماء إسرائيل سعياً ملصاحلنا املشتركة. م واألمن إلسرائيل وملصاحلنا القوميةالسال
  .وإن العالقة الثنائية اإلسرائيلية ـ األميركية مل تكن أقوى مما هي اآلن، والرئيس وأنا أيضاً فخوران بهذه احلقيقة

. بنشاط ملساعدة إسرائيل يف إجناز السالم مع جيرانها إن دعمنا إلسرائيل سيبقى قوياً وثابتاً وسنعمل  
ونظراً إىل التقدم العظيم الذي تم يف العامين املاضيين، فإن هذا الهدف، ولربما أول مرة يف التاريخ، يبدو قريب 

تؤدي  وبما أنني عائد لتوّي من الشرق األوسط، فأنا مقتنع اقتناعاً أرسخ بفرص التقدم التي من شأنها أن. املنال
  .وينبغي أالّ نخطو خطوات تزيد يف صعوبة حتقيق هذا الهدف التاريخي. يف نهاية املطاف إىل سالم حقيقي

ومع ذلك، ليس ثمة من موضوعات من شأنها أن تقوّض املفاوضات وتعقّد فرص السالم أكثر من   
دة بما فيه الكفاية من دون إبراز فاملوضوعات املطروحة على بساط البحث معقّ. التركيز السابق ألوانه على القدس
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إن أعداء . ما قد يكون املوضوع األكثر حساسيةً وعاطفة للعرب واإلسرائيليين، املسيحيين واملسلمين على حد سواء
والقدس رمز . السالم سيستخدمون موضوع القدس لتأجيج املشاعر وملهاجمة الذين يرغبون يف جناح املفاوضات

لذا ففي إمكان هذا املوضوع أن يقسِّم ويستقطب ويصرف األنظار عن . الفرقاء كافةعميق القوة آلمال وأماين 
  .املوضوعات الرئيسية التي هي يف قيد التفاوض حالياً

على أن موضوع " إعالن املبادىء"لقد تفهم الفلسطينيون واإلسرائيليون هذه احلقيقة حين وافقوا يف   
وقد أدركوا أن تأجيل هذا املوضوع البالغ احلساسية أمر حيوي إذا . القدس سيبحث يف مفاوضات الوضع النهائي

  .1996مايو /ومفاوضات الوضع النهائي قد فُرض لها أن تبدأ يف أيار. أُريد للتقدم أن يستمر
وهذه العملية تدخل اآلن مرحلة . إن ضمان سالمة املفاوضات أمر أكثر حيوية اليوم من أي وقت مضى  
يوليو لالتفاق بشأن املرحلة الثانية من /اإلسرائيليون والفلسطينيون تاريخ األول من تموزفقد حدد . دقيقة جداً

ومن املقرر أن يبدأ رئيسا األركان يف . اتفاق أوسلو، بما يف ذلك االتفاق بشأن انتخابات للمجلس الفلسطيني
ل فقط من األعمال له من التأثير وعدد قلي. يونيو/حزيران 27سورية وإسرائيل حمادثات بشأن املسائل األمنية يف 

والضرر الفادح على هذه اجلهود ما لقيام الواليات املتحدة بدفع موضوع القدس إىل األمام، والواليات املتحدة 
يف جملس األمن ) الفيتو(والواقع أننا استخدمنا أخيراً حق النقض . هي املشرف الرئيسي على عملية السالم هذه

ويف اآلونة األخيرة علّق رئيس . د قرار يدفع موضوع القدس إىل األمام ولألسباب ذاتهاالتابع لألمم املتحدة ض
وآخر ما . احلكومة رابين أعمال االستيالء على األرض يف القدس، األمر الذي خفّف من التركيز على موضوع القدس

  .لى القدسنريده هو أن تسعى الواليات املتحدة، ويف هذه اآلونة بالذات، إلعادة التركيز ع
فقد أصدر مكتب االستشارة . كما أن معارضتي لهذا التشريع متجذّرة وبعمق يف املبادىء الدستورية  

القانونية يف وزارة العدل رأياً أرسله إىل حمامي البيت األبيض، ومفاده أن هذا التشريع يمثل اعتداءً غير دستوري 
وألن هذا التشريع يسعى إلجبار الرئيس على بناء وفتح  .على سلطات الرئيس احلصرية يف جمال الشؤون اخلارجية

سفارة يف مكان معين وألسباب تتعلق بالسياسة اخلارجية، فإنه يتعارض مع مبدأ فصل السلطات الوارد يف 
وهذا املوقف يتماشى مع مواقف اتخذتها اإلدارة احلالية واإلدارات السابقة حيال تشريعات مشابهة . الدستور

من هنا، فإين سأكون خمالًّ بواجبي إن مل أُشِر على . حتديد أماكن املنشآت الدبلوماسية والقنصلية تهدف إىل فرض
  .الرئيس بأن يعترض على هذا اخلرق غير الدستوري لصالحيات منصبه

ويف ضوء ما تقدم، وإذا مل تُعالج املسائل الدستورية والسياسية املشار إليها أعاله على نحو مالئم،   
كنت . إذا عُرض عليه للموافقة S770ضد مشروع القانون ) الفيتو(على الرئيس أن يستخدم حق النقض فسأقترح 

أتمنى أن يكون األمر على غير ما هو عليه، لكن، ومن أجل السالم يف الشرق األوسط ومسؤولية الرئيس الدستورية 
  .يف جمال السياسة اخلارجية، ال خيار يل سوى أن أفعل ذلك

  
  بإخالص

  ن كريستوفروار
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