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  رسائل التطمينات األميركية إلسرائيل
  .1998أكتوبر /تشرين األول 30، 29، 23

  
  وزارة اخلارجية األميركية

  واشنطن، العاصمة
  *1998أكتوبر /تشرين األول 23

  
  :السيد رئيس احلكومة العزيز

اي مذكّرة و"يسرّ الواليات املتحدة أنها عملت معكم على حتقيق نتيجة ناجحة يف املفاوضات بشأن 
 ة ستساهم يف توفير ثقة أكبر لدى الفريقين بعملية التنفيذ، ألنّياملقاربة املرحلية واملتواز ونحن نعتقد أنّ". ريفر

 .اإلجراءات يف كل مرحلة من اجلدول الزمني، يجب إجنازها من كال الفريقين قبل االنتقال إىل املرحلة التالية
  .ألداء الدور احملدّد لها يف املذكّرة ويمكنني تأكيد أن الواليات املتحدة مستعدّة

. سبة إىل دولة إسرائيلبالن" مذكّرة واي ريفر"لواردة يف والواليات املتحدة تقرّ بأهمية البنود األمنية ا
ر التزامنا الصارم جتاه أمن أن نكرّ ويف هذا السياق، واستناداً إىل الدور احملدّد للواليات املتحدة يف املذكّرة، نودّ

  .دات األمنية الفلسطينية أساس جوهري يف املذكّرةالتعهّ د أنّ يل والسالم، كما نؤكّإسرائ
يناها من الفلسطينيين بشأن عدة مسائل دات التي تلقّالتشديد، يف هذا اإلطار، على فهمنا للتعهّ  ونودّ

 II(تهم اإلرهاب صل باعتقال الفلسطينيين للمشتبه يف ممارسففيما يتّ  .اعتبرتموها مبعث قلق خاص إلسرائيل
وبالنسبة إىل القرارات . معاجلة جميع احلاالت التي جرى حتديدها ، تلقّينا تأكيدات أنه ستتمّ ))د) (1) (أوالً(

خرى، من شأنها أن تؤثر يف وضع األفراد املشتبه الفلسطينية بشأن احملاكمة أو العقوبة أو أية إجراءات قانونية أُ
هاب، أو يف ارتكابهم تلك األعمال، فهناك إجراءات مرعية تمنع اإلفراج غير يف حتريضهم على أعمال عنف أو إر

  .وإذا حدث مثل هذا اإلفراج، فسنكون مستعدّين للتعبير عن موقفنا علناً. ر عن أولئك األشخاصاملبرّ
 )2) (أوالً ( II(وفيما يتعلق ببرنامج الفريق الفلسطيني لنزع األسلحة غير الشرعية ومصادرتها بموجب 

مساعدتنا للفريق الفلسطيني ستساهم يف ضمان أن يكون أيّ احتفاظ باألسلحة منسجماً مع البنود ذات  ، فإنّ))ب(
طالع إسرائيل، إوتنوي الواليات املتحدة . من امللحق األول) 5( 4الصلة من االتفاق االنتقايل، بما فيها املادة 

تاماً، وفيما يختص بتقديم الفريق الفلسطيني قائمته بأفراد خ. على مدى التقدّم يف برناجمنا للمساعدةبانتظام، 
ت الواليات املتحدة تأكيدات أنها ستحصل على جميع املعلومات ، فقد تلقّ))أ) (1) (ثالثاً ً( II(الشرطة إىل إسرائيل 

  .املطلوبة عن قوات الشرطة حاضراً وماضياً، كجزء من برناجمنا للمساعدة
  بإخالص                       

         أولبرايت .ك مادلين                                                                                            
 ـــــــــــــــــ

  سفارة الواليات املتحدة األميركية
  تل أبيب

  *1998أكتوبر /تشرين األول 29
  

  السيد داين نافيه
  سكرتير احلكومة

  ديوان رئيس احلكومة
  قدسال

                                                 
        http://www.pmo.gov.il :النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية في اإلنترنت *

 
  :النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت *
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  :العزيز داين
فالتصريح الصادر علناً . أودّ تأكيد سياستنا بشأن مسألة املرحلة الثالثة من املزيد من إعادة االنتشار  

  .ل سياستنا، دقيق ويمث1998ّأكتوبر /تشرين األول 27يف هذا الشأن عن وزارة اخلارجية يف 
خالل املناقشات التي " :التصريحجاء يف  االنتشار، إعادةمن املزيد من  الثالثةصل باملرحلة وفيما يتّ

أنها لن تتبنى أي موقف أو تعرب عن أي رأي أفضت إىل هذا االتفاق، أوضحت الواليات املتحدة لكال الفريقين 
باعتبارها مسؤولية إسرائيلية ، اإلسرائيلياالنتشار  إعادةمن املزيد من  الثالثةبشأن حجم أو مضمون املرحلة 

  ."ضللتنفيذ ال للتفاو
يصرفا  إننا نحث الفريقين على أالّ  إالّ. وبمقتضى بنود املذكّرة، يجري تأليف جلنة إسرائيلية ـ فلسطينية"

تحدّد ساالنتباه عن مهمّتهما العاجلة يف التفاوض بشأن ترتيبات الوضع الدائم، التي تشكّل جوهر املسألة، والتي 
  ."مستقبل املنطقة

  ."نحو تلك املهمّة احليوية لقد كانت جهودنا وستبقى موجّهة"
ونحن لن نغيّرها، وستبقى هذه سياستنا يف . وهذا التصريح العلني من وزارة اخلارجية يمثّل سياستنا

  .املستقبل
  بإخالص                 

  ووكر، االبن. إدوارد س                                                                            
  يرالسف                 

  ـــــــــــــــــ
  

  سفارة الواليات املتحدة األميركية
  تل أبيب

  1998أكتوبر /تشرين األول 29
  

  السيد داين نافيه
  سكرتير احلكومة 

  ديوان رئيس احلكومة
  القدس

  
  :العزيز داين

. أودّ تأكيد سياستنا بشأن مسائل اإلجراءات األحادية اجلانب، وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية
وتمثّل  دقيقة ،1998أكتوبر /تشرين األول 27التصريحات الصادرة علناً يف هذا الشأن عن وزارة اخلارجية يف ف

  .سياستنا
بالنسبة إىل إمكان اتخاذ : "وفيما يتّصل باإلعالنات أو اإلجراءات األحادية اجلانب، جاء يف التصريح

ارج عملية التفاوض، خحادية اجلانب، من أيّ الفريقين قرار أحادي اجلانب بإعالن دولة، أو غيره من اإلجراءات األ
وهو ما يسيء إىل نتائج املفاوضات أو يحدّد تلك النتائج سلفاً، فإن الواليات املتحدة تعارض وستعارض أيّاً من 

  ."مثل هذه اإلجراءات األحادية اجلانب
ملقبول للصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني والواقع أن الواليات املتحدة مقتنعة، منذ أعوام كثيرة، بأن احللّ ا"

عنا إىل املستقبل، ويف تطلّ. من خالل املفاوضات، ال من خالل اإلجراءات األحادية اجلانب ل إليه إالّال يمكن التوصّ
  ".ستبقى سياستنا كذلك

                                                 
 النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت:  

  http://www.mfa.gov.il        
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كما أننا . ضات الوضع الدائم بوتيرة سريعةونحن يف الوقت احلاضر، نفعل كلّ ما نستطيع لتنشيط مفاو"
قف أحادية اجلانب، أو اتخاذ إجراءات أحادية اجلانب، امو يف استطاعتهم إعالن نؤكد أن أولئك الذين يعتقدون أنّ

  ."فون بطريقة تؤدي إىل كارثةا يتصرّعد نهاية الفترة االنتقالية، إنّمب
صّ على دعوة أعضاء إن اتفاق واي ريفر ين: "وفيما يتعلق باجمللس الوطني الفلسطيني، ورد يف التصريح

، ] للحكم الذاتي[، واجمللس الفلسطيني .ف. ت. م ـِ ِلوأيضاً أعضاء اجمللس املركزي (اجمللس الوطني الفلسطيني 
  ."إىل اجتماع يحضره الرئيس كلينتون )ورؤساء الوزارات الفلسطينية

هو إعادة تأكيد . ف. ت. إن الهدف من هذا االجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وغيره من مؤسسات م"
يناير، بإلغاء جميع مواد امليثاق التي /كانون الثاين 22مضمون رسالة الرئيس عرفات إىل الرئيس كلينتون يف 

  ."بإدانة اإلرهاب، واالعتراف بإسرائيل والعيش معها بسالم. ف. ت. ع تعهدات مـارض مـتتع
. ت. د الداعية إىل تدمير إسرائيل يف ميثاق مىل األبد، أن املواإالتأكيد هذه، توضح مرة و إعادةوعملية "

  ."ملغاة وباطلة. ف
ونحن لن نغيّرها، وستبقى هذه سياساتنا . تنااوهذه التصريحات العلنية من وزارة اخلارجية تمثّل سياس

  .يف املستقبل
  بإخالص                 

                  ووكر، االبن. إدوارد س                                                                            
  السفير                 

  ـــــــــــــــــ
  
  
  سفارة الواليات املتحدة األميركية 

  تل أبيب
  *1998أكتوبر /تشرين األول 30

  
  السيد داين نافيه

  سكرتير احلكومة 
  ديوان رئيس احلكومة

  القدس
  

  :العزيز داين
الدائم، واإلفراج عن  التوازي، ومفاوضات الوضع / بادليةأودّ تأكيد سياستنا بشأن موضوعات الت

، 1998أكتوبر /تشرين األول 29فالتصريحات الصادرة علناً يف هذا الشأن عن وزارة اخلارجية يف  .السجناء
  .دقيقة وتمثّل سياستنا

الفلسطينيين حلّ أزمة الثقة بين اإلسرائيليين و إنّ: "التوازي، جاء يف التصريح / فعلى صعيد التبادلية
أي أنه ينبغي لكال الفريقين تنفيذ . استناداً إىل مفهوم التبادلية يتطلّب من كل فريق تنفيذ سلسلة من املسؤوليات

ويتمّ تطبيق أو تنفيذ هذه التعهدات وفق مقاربة مرحلية متوازية، . تعهداته اخلاصة به بموجب مذكرة واي ريفر
  ."فريقينبحسب اجلدول الزمني املتفق عليه من ال

إن الواليات املتحدة شديدة احلساسية جتاه : "وبالنسبة إىل مفاوضات الوضع الدائم، ورد يف التصريح
أمن دولة إسرائيل والشعب اإلسرائيلي  ونحن نقرّ بأنّ. األهمية احليوية ملسائل الوضع الدائم يف مستقبل إسرائيل

  ."سرائيل يبقى صارماًالتزام الواليات املتحدة جتاه أمن إ على احملك، وأنّ
                                                 

  :ص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنتالن *
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ونحن ندرك أنه إذا دُعيت الواليات املتحدة من كال الفريقين إىل املشاركة يف حمادثات الوضع الدائم، "
  ."التي ستجري ثنائياً بين إسرائيل والفلسطينيين، فإننا سنفعل ذلك بهدف تسهيل املفاوضات

  ."ر احللول املقبولة لهاد حاجاتها األمنية، وتقرّإن إسرائيل وحدها تستطيع أن حتدّ"
وإننا نفهم أيضاً أنّ أيّ قرار بعقد قمة أو السعي لعقدها، من أجل حل مسائل الوضع الدائم، سيحتاج إىل "

  ."موافقة كال الفريقين
لقد كانت لنا : "، جاء يف التصريح"الباب الدّوار"عن السجناء ومسألة  اإلفراجوفيما يتعلق بموضوع 

  ."′باب دوّار′داً حازماً بأنه لن يكون هناك يين، وأعطونا تعهُّمناقشات مع الفلسطين
ونحن لن نغيّرها، وستبقى هذه سياساتنا . وهذه التصريحات العلنية من وزارة اخلارجية تمثّل سياساتنا

  .يف املستقبل
  بإخالص                 

  ووكر، االبن. إدوارد س                                                                             
  السفير                 

  ـــــــــــــــــ
  

  وزارة اخلارجية األميركية
  واشنطن، العاصمة

  *1998أكتوبر /تشرين األول 30
  

  السيد داين نافيه
  سكرتير احلكومة 

  حكومة إسرائيل
  

  :السيد نافيه العزيز
رة واي مذكّ"إحدى املسائل املطروحة يف أودّ تقديم املزيد من التوضيح لفهم الواليات املتحدة بشأن 

  ."رفري
، فقد حصلت ))أ) (1) (ثالثاً( II(فيما يتّصل بتقديم الفريق الفلسطيني قائمته بأفراد الشرطة إىل إسرائيل 

الواليات املتحدة على تأكيدات أنها ستتسلم جميع املعلومات املالئمة، بشأن أفراد الشرطة حالياً وسابقاً، كجزء 
يزيد العدد اإلجمايل ألفراد الشرطة  وإننا نفهم أيضاً أنه تمّ االتفاق بين الفريقين على أالّ  .مج مساعداتنامن برنا

  .شرطي 30.000الفلسطينية على 
  بإخالص                                                                      

  روس. نيس بيد                                                                       
  األوسطاملنسّق اخلاص للشرق                                                                          

  ـــــــــــــــــ

  

                                                 
  :نترنتزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلالنص مترجم عن اإلنكليزية من موقع و *
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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  
 


