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 الشهادة التي أدىل بها وزير اخلارجية األميركي، جيمس بايكر،

 أمام جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس النواب يتطرق فيها اىل مفاوضات السالم

  1سرائيليف الشرق األوسط وضمانات القروض إل
 

  6/2/1992واشنطن، 
  

  .....  
بأن تظل واشنطن شاهداً فقط على املفاوضات املتعثرة، فقد  سرائيلوفضالً عن ان بيكر تعهد إل

اسقط أمس ولليوم الثاين على التوايل شرط وقف االستيطان اليهودي يف األراضي احملتلة من 
حول ضمانات قروض املليارات العشرة التي تطلبها لتوطين  إسرائيلجدول اعمال التفاوض مع 

  .اع غزة احملتليناليهود السوفيات يف الضفة الغربية وقط
ال يوجد لدي أي خطط : "ونفى بيكر ما نشر عن عزمه على التدخل بنشاط يف اجلولة املقبلة، وقال

  ".ألن أقوم بأي شيء أكثر مما أقوم به منذ أن بدأنا هذه الرحلة الطويلة يف رعاية احملادثات
أمام جلنة الشؤون اخلارجية وكرر بيكر الذي كان يرد على سلسلة من األسئلة بعد شهادة أدىل بها 

اننا نتوقع أن نكون القوة الدافعة وراء "يف جملس النواب، املوقف األميركي من املفاوضات وهو 
أي وقت ويف أي وسعنا ألن نكون احلافز، وأن نساعد يف  احملادثات، وقلنا اننا سنفعل كل ما يف

  ".وهذه هي سياستنا. مكان
ان . ىل أن الدور األميركي قد يكون أوسع من ذلك يف املستقبلولكن بيكر أضاف يف إشارة ضمنية ا

لينا إعندها تعالوا "واشنطن أبلغت األطراف املعنية أنها إذا شعرت بأنها تستطيع ان تساعدهم 
بشأن املسائل املهمة، املسائل اجلوهرية، ولكن ال تطلبوا منا التورط يف كل أو أصغر تفصيل 

  ".إجرائي أو عملي
الشروط التي تتحكم باملفاوضات الثنائية هي أن األطراف ذاتها جتتمع "وعاد بيكر للقول أن 

راعيي املؤتمر أي روسيا والواليات املتحدة مستعدان "وأضاف أن ". وجهاً لوجه وتتفاوض
ورأى أن ...". ولكن هذا يجب أن يتم بموافقة الطرفين. للمساهمة بأي طريقة إذا طلبت األطراف ذلك

رد انعقاد احملادثات هو يف حد ذاته تقدم، واعرب عن ارتياحه النتقال احملادثات من املرحلة جم
اإلجرائية اىل بحث املسائل اجلوهرية، وقال أنه من املتوقع ان يقوم كل فريق يف املرحلة األوىل 

  .ما حصل يف اجللسات األوىل يف رأيه هذاو" القصوى"بطرح مواقفه ومطالبه 
لضمانات القروض  إسرائيلقاله يوم أمس األول، عن موقف واشنطن من طلب  وكرر بيكر ما

ط والقيود التي نعتقد انها مناسبة إذا كانت الواليات وحول الشر"لتوطين اليهود السوفيات 
عطيها ناملتحدة ستوافق على تقديم مساعدات إضافية تفوق وتزيد عن املساعدات الكبيرة التي 
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يف  إسرائيلمع سفير ) اجلمعة(وبعد أن قال بيكر انه سيجتمع اليوم  ".سرائيلعادة كل سنة إل
ط األميركية، أضاف أن احلكومة ترى ان وواشنطن زملان شوفال ملواصلة املناقشات حول الشر

أي مساعدات اضافية يجب أن تعطى فقط وفقاً للقيود والشروط التي تدعم مواقف الواليات "
وهي املواقف التي كانت يف صلب سياسة ف الواليات املتحدة، وأن ال تتعارض مع مواقاملتحدة، 

لكنه مل يأتِ مرة أخرى على ذكر جتميد االستيطان، واكتفى بالتساؤل عن ". 1967كل حكومة منذ 
  .على سداد ديونها إسرائيلقدرة 

ه نعلى أ) ركوديموقراطي من نيوي(وشدد بيكر يف سجال دار بينه وبين النائب ستيفن سوالرز 
نطن ال تفعل ذلك شدما يتحدث عن الشروط التي ستفرض على ضمانات القروض فإن واعن

تفوق  سرائيلما نقوله هو إذا أردتم أن نقدم مساعدات إضافية كبيرة إل"وأضاف . إلرضاء العرب
مليارات التي نقدمها كهبات كل سنة، إذا أردتم  4و 3الضخمة التي تتراوح بين وتزيد عن املبالغ 

ندها نرجو ان ال تطلبوا ان نفعل ذلك يف ظل ظروف تنتهك السياسة القديمة للواليات املزيد، ع
نرجوكم احترام مواقفنا السياسية، وهذه ليست مسألة متعلقة بخدمة العرب، هذه مسألة . املتحدة

  ".تتعلق بما يجب أن نفعله من أجل املواقف السياسية للواليات املتحدة
ويف هذا السياق ذكّر بيكر مرة أخرى باقتراحه الذي قدمه خالل جهوده التي قام بها للتحضير 

 إسرائيلاقتصادياً مقابل قيام  إسرائيلملؤتمر السالم حول قيام العرب بتعليق قوانين مقاطعة 
حصلنا على موافقة عدد من : "وأضاف. بتجميد بناء املستوطنات يف األراضي العربية احملتلة

فق عليه، وأعربت حكومات مبارك وافق عليه، وامللك فهد واالرئيس . حلكومات العربية على ذلكا
  ".وقالت أنه غير مقبول. رفضته رفضاً قاطعاً إسرائيل. عن استعدادها للموافقة عليه عربية أخرى
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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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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