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  **والنائب بنجامين غيلمان *رسالة للسناتور جيسي هيلمز
  يعربان فيها عن  إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية، 

  من أجل ضمان أمن إسرائيل دعمهما جلهوده
17/12/1996.***  

  
  

  [.......]  
إنكم صديق . إن دولة إسرائيل حليف سياسي واستراتيجي وخُلُقي للواليات املتحدة يف الشرق األوسط  

دائم وموثوق به، يف منطقة تسودها رعاية الدول لإلرهاب، وتقل فيها االنتخابات وتتباعد، وينتشر فيها العداء 
  .وهذه احلقائق ال تتغير، وال يمكن أن تتبدل بتبدل يف احلكم، سواء يف واشنطن أو يف القدس. ألميركا

والتسوية . يتذبذب ملتحدة جتاهها أالّإن عملية السالم مهمة للغاية حقاً، وينبغي اللتزام الواليات ا  
واملفاوضات . الشعوب هي هدف جليل، علينا جميعاً أن نسعى لهالعادلة واملؤاتية للنزاعات بين األمم وبين 

املتواصلة التي جترونها بشأن مسألة اخلليل دليل على رغبة إسرائيل يف العمل من أجل اتفاق قابل للحياة مع 
  .على اإلرهاب ضد إسرائيل من غزة ودمشق ض ضوء احلالفلسطينيين، والسيما يف

ثمة أصوات تصر على أن دولة إسرائيل ملزمة بتقديم جميع التضحيات من أجل السالم؛ ال يمكن ألحد أن   
  .يدعي صادقاً أن السالم سيقوم أو سينهار بناء على أفعال طرف واحد فقط

ن خطوات تتخذونها، أو تمتنعون من اتخاذها، يف سعيكم نحن ال نتجرأ على إسداء النصيحة إليكم بشأ  
فاألمن هو . إننا نؤكد دعمنا جلهودكم من أجل ضمان أمن شعب إسرائيل وحدودها إالّ. وراء سالم عادل ودائم

للواليات املتحدة أن تكون على ثقة بحل  ه، ومن دونه ال يمكن إلسرائيل أواألساس الذي قامت عملية السالم علي
  .لنزاع يف الشرق األوسطدائم ل

وكونوا على ثقة، سيدي رئيس احلكومة، بأننا سنظل نعمل ما يف وسعنا من أجل دعم السالم يف الشرق   
ونحن لن نفعل ذلك انطالقاً من الغيرية، بل ألننا ندرك . أمن الدولة اإلسرائيلية وشعبها كله ]دعم[األوسط، وكذلك 

  .ينا الديمقراطيتين ستعود بالفائدة علينا جميعاًأمتنا وحكومت نأن الروابط الوثيقة بي
 
 

  

                                                 
 .رئيس لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس األميرآي *

 .رئيس لجنة العالقات الدولية في الكونغرس األميرآي **
*** The Daily Star (Beirut), December 19, 1996. 
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