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  يةدولوثائق 
  

  نتونيرسالة الرئيس بيل كل
  إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية

  .بشأن اخلطوات العملية األميركية لدعم إسرائيل
  
  

  عزيزي يتسحاق
كريستوفر لإلعراب عن رضاي الكبير لنتائج حمادثاتنا يف ] وارن[وزير اخلارجية  إين أنتهز فرصة زيارة

. على طريق السالم] إلسرائيل[الكبيرين لشخصك يعودان لشجاعتك وقيادتك  إن احترامي وتقديري. البيت األبيض
فموجة العنف . غك مدى تفهمي للتحديات التي تواجهها أنت والشعب يف إسرائيل، يف خطواتكما إىل أماموأود أن أبلّ

. وطيد يف املنطقةاألخيرة، وحوادث القتل املأساوية، تضاعف احلاجة إىل االستمرار يف التقدم نحو سالم شامل و
  .وال يجوز أن نسمح ألعداء السالم ضرب هذا اجلهد النبيل لتحقيق األمن واالستقرار للشعب يف إسرائيل

  يتسحاق
يف أول لقاء بيننا، أنه بقدر ما ستأخذ  كلقد وعدت. إنني أدرك أن سالماً كهذا يجر الكثير من عدم اليقين

ويف أثناء زيارتك األخيرة، عدتُ . ت املتحدة ستعمل على تقليصهاإسرائيل على عاتقها من خماطر، فإن الواليا
ويسرين أن أبلّغك اخلطوات العملية . وأعلنت التزامي احلفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها النوعي والعمل على تعاظمها

  :يف هذه املرحلة احلاسمة من مسار السالم] إلسرائيل[التي نتخذها للتدليل على دعمنا 
  

 العمل مع الكونغرس من أجل احلفاظ على مستوى املعونات االقتصادية واألمنية إلسرائيل إين أتعهد. 
  ،يف سياق ابتياعكم منا طائرات مقاتلة متطورة، سنتحرى سبل تقليل نسبة العموالت على تلك املبيعات

توفير السيولة وأيضاً إمكان زيادة عدد الطائرات، ووضع نظام مريح لتسديد ثمن تلك الطائرات، على أساس 
 .النقدية املمكنة

 عملية رفع القيود عن تزود إسرائيل بأحدث احلاسبات اإللكترونية وأكثرها تطوراً، وذلك يف نطاق  سندعم
سبتمبر، مع مراعاة نتائج احملادثات اجلارية بيننا / أيلول 29سياسة تصدير هذه األجهزة التي أعلنتها يف 

 .واليابان (COCOM)] عنية بمراقبة التصدير املتعدد اجلنسياتجلنة التنسيق امل[وبين نظرائنا يف 
  ومشاريع البحث والتطوير األُخرى". حيتس"سنواصل دعمنا ملشروع صاروخ. 
  سحب اخملزون "، يف سياق استغالل اإلذن بـ "ب/أ 16ف ـ "سنضع يف تصرفكم خمسين طائرة من طراز

 .من مستودعات اجليش األميركي" االحتياطي
 على هذه اخلطوات، أتعهد لكم أن نواصل العمل سوياً مع حكومتك يف املوضوعات األمنية األُخرى،  وعالوة

 .التي تداولنا بها يف أثناء زيارتك إىل واشنطن
، ]أي وارن كريستوفر[كريس ] الوزير[يف انتظار الوقوف على آخر ما توصلت إليه احملادثات بينكم وبين 

  .ديةأعبّر لكم عن خالص مشاعري الو
  نتونيبيل كل

                                                 
 يتسحاق رابين. 
 "10/12/1993، "دافار. 



 

 
 

  

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
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