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  رسالة إىل جيمس بيكر، وزير اخلارجية، من
  عضواً من أعضاء جملس الشيوخ األميركي، 95
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  IIIبيكر . املبجل جيمس أ
  وزير اخلارجية

  20520. سي. واشنطن دي
  :الوزير بيكر العزيز

نعتقد أن إجراء . بها مؤخراًنكتب لك لنعبر عن تأييدنا مبادرة السالم التي تقدمت احلكومة اإلسرائيلية 
انتخابات حرة وديمقراطية يف الضفة الغربية وقطاع غزة أمر ال بد منه لفسح اجملال لظهور زعامة فلسطينية 

  .حملية، وذلك كخطوة أوىل نحو سالم عادل ودائم بين إسرائيل وجيرانها العرب
املتحدة األميركية دور حيوي تؤديه يف  وللواليات. واننا على يقين من أن عرض إسرائيل صادق وبعيد األثر

فمقترحات إسرائيل مل تلق دائماً ما تستحقه من اهتمام لدى أطراف . إقناع اآلخرين بحسنات اخلطة اإلسرائيلية
يات املتحدة أن تؤيد وللحيلولة دون حدوث هذا مرة أخرى ينبغي للوال. النزاع األخرى، ولدى اجملتمع الدويل الواسع

ويف حين أنه قد ال يكون كل تفصيل من تفاصيل املقترحات . كامالً، يف الواقع وبصورة ظاهرة للعيانذلك تأييداً 
اإلسرائيلية موضوعاً بعد يف مكانه الصحيح، فإن تأييد الواليات املتحدة القوي سوف يساعد يف توفير االهتمام 

  .بها بصورة جدية
الطاولة يف أثناء املفاوضات التي ستجري بعد إن استعداد إسرائيل للسماح بوضع كل اخليارات على 

وينبغي لنا أن . االنتخابات، وخالل الفترة االنتقالية، برهان على االستعداد احلقيقي للمجازفة يف سبيل السالم
نتذكر أنه سيطلب من إسرائيل أن تتخلى سياسياً عما كسبته عسكرياً بالدفاع عن نفسها ضد هجمات من خارج 

وال يزال أولئك املعتدون، باستثناء مصر، يف حالة حرب مع . ود اإلسرائيلية قتل فيها اآلالف من اإلسرائيلييناحلد
وهم يملكون أسلحة أكثر تطوراً من حجارة الفتيان الفلسطينيين الذي يشاركون يف أعمال . إسرائيل حتى يومنا هذا

لفلسطينيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فالقرارات إن ما يطلب من إسرائيل ليس جمرد عقد سالم مع ا. الشغب
  .التي تتخذها إسرائيل سوف تؤثر كثيراً يف قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد أعداء عرب آخرين

نت احلرب على إسرائيل يف املاضي، فرصة اآلن للقيام بتحرك حقيقي نحو شإن لدى األقطار العربية، التي 
على املشاركة يف االنتخابات التي تدعو ] احملتلة[ك بحثّ الفلسطينيين يف األراضي ويمكنها أن تفعل ذل. السالم

وما دام األردن ومصر مل يرفضا اقتراح رئيس الوزراء شمير برمته، فان صوتيهما قد يساعدان . هذه اخلطة إليها
  .يف إقناع الفلسطينيين بقبول العرض

ونحن نحثكم، بقوة . ها تأثير عظيم يف ردة الفعل العربيةل ردة فعل اإلدارة على اخلطة سيكونوال ريب أن 
  .وعالنية، على تأييد مبادرة السالم اإلسرائيلية

  بإخالص،
  )واشنطن(أدامز، بروك 

  



 

 
 

  

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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