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  رسالة وداعية خاصة وجهها الرئيس بيل كلينتون
  إىل اإلسرائيليين بمناسبة نهاية واليته 

  ]مقتطفات[ *.18/1/2001واشنطن، 
  
  

  ].......[  
عالقتنــا  عتُلقــد وسّــ. تعيشــون يف عــامل حمفــوف بــاخلطر، وكــل يــوم يجلــب لكــم تــذكيراً بهــذه احلقيقــة إنكــم  

، سأوصـي بأنـه حينمـا املتواصـلوكجزء من ذلك اجملهود . كم وتعزيزهيف صون أمن االستراتيجية اخلاصة وساعدتُ
للبيع، ستكون إسرائيل، إن اختـارت ذلـك، مـن بـين  جاهزة، 22تصبح طائرتنا املقاتلة األكثر تفوقاً، وهي طائرة ف ـ 

هم بشأن مساعدات فامذكرة ت إعدادونحن فرغنا للتو من . األول، إن مل تكن الزبون األجنبي األوائلالزبائن األجانب 
  . األمن الثنائي بما يضفي صورة عملية على التزامنا الطويل األجل بتحديث جيش الدفاع اإلسرائيلي

  ].......[  
درك أن العنف خالل األشهر الثالثة املاضية سبّب لكم جميعـاً أملـاً بالغـاً وأنـه حطـم ثقـتكم بعمليـة السـالم أُ  

 لكــن علــيكم أالّ. م أنــتم والفلســطينيون أن تتعايشــوا بســالم جنبــاً إىل جنــبوأثــار تســاؤالت حــول مــا إذا كــان بإمكــانك
تخلصوا إىل العبر اخلاطئة من هذا الفصل املأسوي، فالعنف ال يبين أن السعي للسالم قد سار أبعد مما يجب، بل إنـه 

والبديل للتسوية السلمية مل . وهو يشير ال إىل فشل املفاوضات بل إىل عدم جدوى العنف والقوة. مل يسر شوطاً كافياً
  .اتيكن أوضح للعيان فهو يدور أمام أعيننا بالذ

فحينمـــا تســـعون أنـــتم وجيـــرانكم العـــرب إىل : ةدومـــن جهتـــي، فأنـــا ال أزال علـــى قناعـــة بهـــذه احلقيقـــة اجملـــر  
بعـد مزيـد مـن سـفك الـدماء واللوعـة ـ فـإن  أوتسـوية خالفـاتكم املتبقيـة ـ حاضـراً، أو بعـد عـدة سـنوات مـن اآلن، أو قبـل 

غرايف نفســه ونفســه واجلغرافيــا نفســها والوضــع الــديم فــأنتم ســتواجهون التــاريخ. ســتبقى ذاتهــا األساســيةاملســائل 
  .[....]نفسها، والقرارات الصعبة نفسها التي يقتضيها سالم شامل واألهواء واألحقاد 

  ].......[ 
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