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الرسالة التي بعث بها وزير اخلارجية اإلسرائيلي، ديفيد ليفي، إىل وزير اخلارجية 
 األميركي، جيمس بيكر، حول الضمانات التي قدمتها إسرائيل لإلدارة األميركية 

    بشأن االستيطان يف القدس واألراضي احملتلة
 

  17/10/1990القدس، 
  

  :العزيز جيم  

على ضوء ما ينشر مؤخراً، والذي تضمن تفسيرات خمتلفة ومثيرة للعجب حول رسالتي   
  :إليك واخلاصة بمسألة الضمانات، فبودي أن أقر ما يلي

ال تشمل أي تعهد  2/10/1990لتي إليك واملؤرخة بتاريخ اسمعلوم لديك جيداً أن ر  
، أو يف أي ينص على االمتناع عن البناء يف القدس أو يحد من البناء فيها مباشر أو غير مباشر

  .يهودا والسامرة وغزةمكان آخر بما يف ذلك 

هذا االقرار وجد ترجمته الكاملة بشكل قاطع وواضح يف مباحثاتنا املشتركة وأيضاً يف   
املباحثات التي  واسمح يل أن أقتبس أقوايل من بروتوكول. 21/9/1990رسالتك إيلّ بتاريخ 

  :على النحو التايل 5/9/1990أجريناها يف واشنطن بتاريخ 

من به، والذي على أساسه تم انتخاب احلكومة، بسبب ؤوإذا كنت تعتقد أننا سنغير ما ن"..   
  ".هذا القرض املايل فعليك أن تعرف أن هذا لن يحصل

  :وعدت يف مكان آخر من البروتوكول وأكدت ثانية  

تتوقع من احلكومة ان تعلن أنها توقف االستيطان، وأن أحداً لن يستوطن يف نت اذا ك"  
  ".املناطق، فهذا لن يحصل

، زد "ليس مطلوباً منكم القيام بخطوة تتعارض وبرناجمكم وموقفكم: "وكان ردك التايل  
  :كتبت فيما كتبت 21/9/1990على ذلك أنه يف رسالتك إيلّ واملؤرخة بتاريخ 

ع باهتمام شديد ملا قلته يل يف واشنطن، وقد أكدت بشكل خاص على أن لقد أصغت السم"  
والتقديرات التي قلتها يا . حكومتك لن تكون يف وضع تضطر فيه للتنازل عن مبدأ االستيطان

  ".دافيد حمفورة جيداً يف ادراكي
                                                            

 21، )28/10/1990( 382احلرية، نيقوسيا، ع  :املصدر.  
   الوارد أعاله هو النص احلريف للرسالة كما نشرت يف الصحافة اإلسرائيلية، ورسالة ليفي هي الثانية إىل نظيره
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 من خالل إدراكنا ملا يقلقك وعلى الرغم من معارضتنا الشديدة: "ويف سياق حديثك أشرت  
  ".للنشاط االستيطاين، فقد بذلت جهداً للحؤول دون وضع يتناقض بشدة مع مبدأ أساسي حلكومتك

أموال القرض والذي ضمنته حكومتك، يتم على ضوء ذلك اتفقنا، يا جيم، على ان استخدام   
. بموجب ذلك التعهد الذي تقدمه حكومة إسرائيل سنوياً عشية حصولها على الدعم املايل األميركي
وهذا التعهد ينص على ان استخدام أموال الدعم وأيضاً استخدام القروض للسكن يتم يف املناطق 

وليس لهذا التعهد . 1967) يونيو(اجلغرافية التي سيطرت عليها إسرائيل قبل اخلامس من حزيران 
  .ال يف املاضي وال يف احلاضر أية عالقة أو مساس بمسألة سيادة إسرائيل على القدس

القدس الكاملة واملوحدة هي عاصمة : "م حتديد مكانة القدس حسب قانون القدس أيلقد ت  
  .القدس ليست مقسمة ال بواسطة سور وال من خالل أي خط". إسرائيل

  :جيم العزيز  

لقد اتفقنا يف مستهل مباحثاتنا أن أساس عملنا هو الثقة واملصداقية، ورأيت من واجبي   
وعلينا اال نسمح ألي تفسيرات غريبة .  نصابها الصحيح الكاملأن أضع يف رسالتي هذه األمور يف

  ".أن تهز هذه األسس الضرورية للعالقات بين دولتينا وبيننا شخصياً 

  

  باخالص                    

  دافيد                    

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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