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  تقارير دولية
  

  سياسة إدارة كلنتون
  *حيال الشرق األوسط
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  **إنديك. مارتن س                

  

إدارة كلنتون حيال الشرق مهمتي الليلة أن أحاول أن أعرض عليكم مقاربة 
وكان الرئيس كلنتون حدّد اخلطوط العريضة لهذه املقاربة خالل حملته . األوسط

سياسة خارجية حمورها الديمقراطية؛ سياسة خارجية تعزز مصالح : االنتخابية
األعمال األميركية يف اخلارج؛ سياسة خارجية تعمل مع أصدقائنا وحلفائنا يف 

جل حماية املصالح األميركية يف الشرق األوسط ـ إسرائيل ومصر والسعودية ـ من أ
الشرق األوسط ومواجهة تهديدات األنظمة الراديكالية والعلمانية والدينية على حد 
سواء، لهذه املصالح؛ وأخيراً فإنها سياسة خارجية تعطي األولوية للتشجيع على 

  .سالم حقيقي وشامل يف الشرق األوسط
الوضوح لدى هذا الرئيس قبل كانت شديدة " مسألة الرؤية"وبتعبير آخر، فإن 

وهو يفهم أن الشرق األوسط هو يف حالة توازن دقيق بين مستقبَلين . تسلمه منصبه
األول يتمثل يف سيطرة املتطرفين املرتدين عباءة الدين أو الوطنية على : بديلين

املنطقة، مستخدمين أسلحة الدمار الشامل احململة على الصواريخ الباليستية؛ والثاين 
تقبل حتقق فيه إسرائيل وجيرانها العرب والفلسطينيون مصاحلة تاريخية تمهد مس

                                                            

أمام معهد واشنطن لسياسة الشرق  ١٨/٥/١٩٩٣جزء من اخلطاب الذي ألقاه مارتن إنديك يف  *
  .Mees, 31 May 1993, pp. D1‐D5األدنى، ونشرته 

 .املدير العام السابق لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا يف جملس األمن القومي األميركي **
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الطريق للتعايش السلمي والتنمية االقتصادية اإلقليمية واتفاقات احلد من التسلح 
  .وتنامي الديمقراطية يف الشرق األوسط

ويفهم الرئيس كلنتون أيضاً أن الواليات املتحدة، بعد انهيار االحتاد 
ي وبعد حرب اخلليج، تقف بوصفها القوة املسيطرة يف املنطقة التي لها السوفيات

ونحن نأمل، من خالل العمل بقوة مع . مقدرة فريدة على التأثير يف سير األحداث
أصدقاء أميركا وحلفائها يف املنطقة، أن جنعل امليزان يميل ملصلحة ذاك املستقبل 

 .والتي حرمت منه طويالً األكثر سالماً الذي تتطلع إليه شعوب املنطقة
إن املهمة األوىل التي واجهتنا كانت تطوير استراتيجية متماسكة لتحقيق : أوالً

وقد قمنا بمراجعة السياسات القائمة وبتحليل ديناميات املنطقة، . تلك األهداف
ودخلنا يف مناقشات واسعة مع الوكاالت املتعددة املعنية بشؤون األمن القومي، 

ات النظر مع زعماء املنطقة خالل رحلة وزير اخلارجية كريستوفر إىل وتبادلنا وجه
فبراير املاضي، ثم عندما التقى الرئيس كلنتون رئيس /الشرق األوسط يف شباط

كانت هذه عملية مدروسة . الوزراء اإلسرائيلي رابين والرئيس املصري مبارك
أن أنتهز هذه الفرصة  وأود. وقد أضحت املراجعة كاملة اآلن. واستغرقت بعض الوقت

ألوجز املقاربة العامة التي ستعتمدها إدارة كلنتون حيال الشرق األوسط، مسلطًا 
  .الضوء على بعض العناصر احلاسمة يف استراتيجيتنا

. حتتوي مقاربة إدارة كلنتون، بالضرورة، على عناصر ثابتة وأخرى متغيرة
حليوية ألميركا يف املنطقة من والثبات ناجم عن حقيقة بقاء العديد من املصالح ا

وعلى الرغم من التطورات الدراماتيكية التي عصفت بالساحة العاملية يف . دون تغيير
األعوام األربعة املاضية، ما يزال التدفق احلر لنفط الشرق األوسط بأسعار معقولة 

ون ولنا مصلحة ثابتة يف تبادل الصداقة مع الذين ينشد. يعتبر من مصاحلنا الثابتة
وما زلنا نملك مصلحة ثابتة يف . عالقات جيدة مع الواليات املتحدة يف العامل العربي

وألن العالقات السلمية بين . أمن دولة إسرائيل وبقائها ورخائها] احملافظة على[
سكان املنطقة تسهل تعزيز تلك املصالح، كانت لنا مصلحة ثابتة يف تشجيع تسوية 

  .ة للصراع العربي ـ اإلسرائيليعادلة ودائمة وشاملة وحقيقي
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من جهة أخرى، تنشأ التغييرات يف السياسة من التطورات العاملية واإلقليمية 
لقد كان لنهاية . الدراماتيكية التي تؤثر بدورها يف الديناميات السياسية للمنطقة

وصارت القوتان العظميان ال . احلرب الباردة نتائج عميقة على الشرق األوسط
على النفوذ يف هذه املنطقة املتقلبة، مما يعني أن ال حاجة بعد اآلن ألن  تتنافسان

وللمرة األوىل . تنظر الواليات املتحدة إىل املنطقة من خالل منظور عاملي تنافسي
نتمكن من احلكم على التطورات هناك من خالل تأثيرها يف مصاحلنا يف املنطقة، ال 

  .يف مصاحلنا العاملية
نذ اخلمسينات، تكون الواليات املتحدة القوة املسيطرة يف للمرة األوىل م

املنطقة من دون أن يتحداها أحد، وتتطلع كل األطراف اآلن إىل واشنطن لتمارس 
لكن غياب التنافس بين القوتين العظميين يجر يف أعقابه نفوذاً أقل على . نفوذها

ليابانيين خالل احلرب سياسات القوى يف املنطقة، فضالً عن حلفائنا األوروبيين وا
كما تنطوي حقيقة مرحلة ما بعد احلرب الباردة على تناقص يف استخدام . الباردة

إن مسؤولياتنا يف املنطقة . الوسائل العسكرية واالقتصادية للتأثير يف األحداث
  .تتعاظم، ومع ذلك فإن قدرتنا على حتمّلها تقلّ

نطقة بتقسيمها إىل أجزاء أصبحنا غير قادرين على التعاطي مع امل: ثانياً
فمع انتشار الصواريخ الباليستية من جهة، وانتشار التطرف من جهة أخرى، . مستقلة

يمكن النزاع أو االضطراب يف مكان ما يف املنطقة أن يؤثر بطريقة دراماتيكية يف 
وصار يف غير اإلمكان شن حرب تمتد ثمانية أعوام بين . األحداث يف أمكنة أخرى

وكما . املنطقة ـ العراق وإيران ـ بينما تتابع دول املنطقة أعمالها كاملعتادقوتين يف 
أثبتت حرب اخلليج، فإن عصر الصواريخ يف الشرق األوسط خلق وضعاً يمكن أن جتد 

  .فيه الرياض وتل أبيب أنهما عرضة لهجوم عراقي يف الوقت نفسه
وبطريقة مماثلة، أثبتت إيران أن يدها تطال املنطقة باصطيادها يف املياه 

فقد اكتسبت إيران، بتمويلها . العكرة، بدءاً باخلليج ومروراً بمصر ولبنان واجلزائر
، القدرة على التدخل يف "حماس"وحركة " حزب الله"وتسليحها وتدريبها عناصر 

ا توفر لها الصواريخ التي ابتاعتها من كوريا كم. عملية السالم العربية ـ اإلسرائيلية



  ١٩٦، ص )١٩٩٣صيف ( ١٥، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تقارير دولية

 

٤ 

 

وباختصار، فإن األحداث يف . الشمالية القدرة على ضرب إسرائيل والدول العربية
  .شرق املنطقة حالياً تؤثر مباشرة يف غربها، والعكس صحيح أيضاً

إذ يجب . مع انتهاء احلرب الباردة تبرز احلاجة إىل إعادة تعريف املنطقة: ثالثاً
ا أن نُدخل الدول اإلسالمية احلديثة الوالدة يف آسيا الوسطى كأحد عناصر علين

وعندما نفعل ذلك، . استراتيجيتنا يف املنطقة، مع أنها تقع عند أطراف الشرق األوسط
لقد جرى . نتفهم الدور املتزايد األهمية الذي تلعبه تركيا يف حساباتنا اإلقليمية

باعتبارها قوة أوروبية وشريكة يف جهود حلف معاملة تركيا خالل احلرب الباردة 
واآلن تلعب تركيا دوراً مهماً يف آسيا الوسطى ويف . الناتو الحتواء االحتاد السوفياتي

وألن لها حدوداً مشتركة مع إيران والعراق وسوريا، فإنها مهمة . الشرق األوسط كذلك
ى اتفاقات توفير للجهود التي نبذلها الحتواء نظام صدّام حسين وللمحافظة عل

باختصار، إن تركيا دولة علمانية . لسكان شمال العراق ”Provide Comfort“اإلغاثة 
وديمقراطية إسالمية، وقوة عسكرية واقتصادية ذات موقع استراتيجي، وحليفة منذ 

ويتمثل أحد التحديات التي تواجهنا يف إيجاد طريقة . أمد طويل للواليات املتحدة
  .ناصر بشكل أفضل يف السعي وراء أهدافنا يف الشرق األوسطالستخدام هذه الع

عندما جنري تقويماً استراتيجياً للمنطقة عموماً نرى ثالثة حتديات رئيسية 
  :للمصالح األميركية

نحن حمظوظون جداً ألننا ورثنا عملية مفاوضات عربية ـ إسرائيلية : أوالً
ين إلسرائيل من العرب، ودول مستمرة تشمل الفلسطينيين وجميع اجليران املباشر

والتحدي املطروح هنا أمام إدارة كلنتون . املغرب وجملس التعاون اخلليجي أيضاً
يتمثل يف حتويل العملية السلمية إىل عملية لصنع السالم وبتحقيق اختراق مبكر يف 

  .جمال اتفاقات السالم
حمظوظون أيضاً  نتيجة للحرب العراقية ـ اإليرانية وحلرب اخلليج، نحن: ثانياً

ألننا ورثنا توازناً للقوى يف املنطقة فيه مستوى منخفض إىل درجة كبيرة من القدرة 
إن اجليش العراقي املؤلف من مليون رجل وسبعين . العسكرية التي تهدد مصاحلنا

والتحدي هنا هو يف احملافظة على هذا الوضع يف وجه جهود . فرقة صار غير موجود



  ١٩٦، ص )١٩٩٣صيف ( ١٥، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تقارير دولية

 

٥ 

 

إيران والعراق إلعادة بناء ترسانتيهما، خصوصاً يف جماالت  مصممة تبذلها كل من
  .السالح النووي والصواريخ الباليستية

بعد انهيار االحتاد السوفياتي وهزيمة العراق، حدث انهيار جلبهة : ثالثاً
لكن الطبيعة، خصوصاً طبيعة الشرق األوسط، . الرفض الراديكالية يف الشرق األوسط

إن . سقط طاقم من مثيري الشغب حتى ظهر طاقم آخر ليحل حملهفما أن . تمقت الفراغ
عقوداً من اإلهمال واآلمال احملبطة باملشاركة السياسية والعدالة االجتماعية غّذت 
حركات عنفية تنكرت بأقنعة دينية وبدأت تتحدى احلكومات يف أنحاء العامل العربي، 

  .طقةمما ينطوي على خطر كامن لزعزعة االستقرار يف املن
ينبغي أال نُبسِّط حتدياً معقداً تطرحه الينابيع اخملتلفة، اإلقليمية والوطنية، 

لكن ال يمكننا، يف . ويجب أالّ نرفض جميع اإلصالحيين الدينيين باعتبارهم متطرفين
الوقت نفسه، أن نتجاهل أن بعض املتطرفين الدينيين وجدوا، بلجوئهم إىل العنف، 

ولذا فالتحدي الثالث أمامنا هو أن . صوليين يف إيران والسودانالعون من النظامَيْن األ
نساعد شعوب الشرق األوسط وحكوماتها على مواجهة هذا التهديد الناشىء، بالسعي 
احلثيث إىل السالم من جهة، وباحتواء التطرف يف أنحاء املنطقة من جهة أخرى، 

وهذا . اقتصاد السوق احلرة وبالتمسك برؤية بديلة للتطور السياسي الديمقراطي وتطور
ما نريده ليس لشعوب االحتاد السوفياتي السابق فحسب، بل لشعوب الشرق األوسط 

  .أيضاً 
إن تطوير استراتيجية إقليمية متماسكة جتمع هذه االعتبارات كلها هو حتٍد 

ويبدأ توجهنا بفكرة االعتماد املتبادل بين النصفين . هائل بحد ذاته إلدارة كلنتون
هكذا، فإن احتواء التهديدات اآلتية من العراق وإيران يف : قي والغربي للمنطقةالشر

الشرق سيؤثر يف قدرتنا على العمل لتحقيق السالم بين إسرائيل وجيرانها العرب يف 
؛ وبطريقة مشابهة، فإن حتقيق السالم بين إسرائيل والعرب يف الغرب سيؤثر يف الغرب

وجناحنا يف احلقلين . ن إيران والعراق يف الشرققدرتنا على احتواء التهديدات م
سيؤثر يف قدرتنا على مساعدة احلكومات الصديقة يف خلق حياة لشعوبها أفضل من 

  .تلك التي يعرضها دعاة العنف
  :بناء على هذا يمكن أن نلخص سياسة إدارة كلنتون باآلتي
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 للعراق وإيران يف الشرق؛" االحتواء املزدوج" -

 سالم العربي ـ اإلسرائيلي يف الغرب؛العمل لتحقيق ال -

يدعم ذلك جهود نشطة لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل ودفع املنطقة  -
 .لتبني رؤية أكثر ديمقراطية وازدهار جلميع شعوب الشرق األوسط

ولقصر الوقت، أظن أنه قد يكون مفيداً أن أركز على مقاربة إدارة كلنتون 
اتيجيتنا يف الشرق األوسط، تاركاً مهمة توضيح بخصوص الشقيْن األوليْن من استر

  .سياستنا جتاه الشق الثالث إىل وقت الحق ولناس أكثر خبرة مني يف ذلك

  االحتواء املزدوج يف الشرق
إليران والعراق يف " االحتواء املزدوج"تُستمد سياسة إدارة كلنتون املتعلقة بـ 
العراقي واإليرانيين احلاليين معاديان  املرحلة األوىل من التقويم القائل إن النظامين،

وعلى هذا ال نوافق على احلجة القائلة أن علينا . للمصالح األميركية يف املنطقة
إننا نرفض هذا . مواصلة اللعبة القديمة لتوازن القوى، أي تعزيز أحدهما ملوازنة اآلخر

من تقويمنا التوجه ليس ألن الغزو العراقي للكويت أثبت إفالسه فقط، بل بدافع 
الواضح للعداء الذي يضمره النظامان جتاه الواليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة 

إن التحالف الذي . أيضاً، وألننا لسنا بحاجة إىل االعتماد على أحدهما ملوازنة اآلخر
حارب صدّام حسين ما زال متماسكاً، وما دمنا قادرين على اإلبقاء على وجودنا 

ة، وما دمنا ناجحين يف حتجيم الطموحات العسكرية إليران العسكري يف املنطق
والعراق، وما دمنا معتمدين على حلفائنا يف املنطقة ـ مصر وإسرائيل والسعودية 
وجملس التعاون اخلليجي وتركيا ـ للمحافظة على توازن القوى ملصلحتنا يف الشرق 

ة النظامين العراقي األوسط األوسع، فإنه تتوافر لدينا الوسائل الالزمة ملواجه
  . واإليراين، ولن نحتاج إىل االعتماد على أحدهما ملواجهة اآلخر

وكما قال وزير اخلارجية كريستوفر، يجب أال ندع جهودنا لدفع العراق إىل 
االلتزام الكامل بتنفيذ جميع قرارات األمم املتحدة تلهينا عن إدراك التهديد الذي 

وباالعتبار نفسه، ينبغي أال يلهينا االهتمام . األوسطتشكله إيران ملصاحلنا يف الشرق 
  .بالتهديد اإليراين عن بذل اجلهد إلرغام العراق على التزام قرارات األمم املتحدة
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ببساطة، . آمل أن تكون سياسة إدارة كلنتون جتاه العراق أصبحت مفهومة اآلن
مم املتحدة، ويجب أال يشكل نريد أن يلتزم العراق التزاماً كامالً تنفيذ جميع قرارات األ

إننا ملتزمون أيضاً أن نضمن . نظام صدّام حسين ثانية، أبداً، تهديداً جليران العراق
الصادر عن األمم املتحدة الذي يدعو النظام إىل إنهاء  ٦٨٨تقيد العراق بالقرار رقم 
  .القمع ضد الشعب العراقي

ولكن . ياسة السابقةلقد حاول البعض أن يصور سياستنا بأنها تليين للس
بتنفيذ جميع قرارات [ينبغي أن يكون مفهوماً اآلن إننا نريد تقيُّد أي نظام يف العراق 

لن تكفينا اإلطاحة بصدّام حسين لكي نرفع العقوبات عن العراق، بل ال ]. األمم املتحدة
. تحدةبد أن نقتنع بأن أي حكومة تخلفه ستتقيد تقيداً كامالً بتنفيذ قرارات األمم امل

وقرار إدارة كلنتون . إننا ال نسعى إىل املصاحلة مع نظام صدّام حسين وال نتوقعها
نشر تقرير املدعي العام الذي يتضمن تفاصيل جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 

وقد قررنا اآلن أن نسعى إىل . التي اقترفها النظام يف الكويت مل يكن إال خطوة أوىل
ألمم املتحدة للتحقيق يف تهم جرائم احلرب واجلرائم ضد تأليف جلنة تابعة ل

  .اإلنسانية يف العراق نفسه، وجمع األدلة الوفيرة املطلوبة إلثبات هذه التهم
اإلثبات بوضوح وبصورة ال لبس فيها أن : وهدفنا من ذلك مدروس بعناية

و، يف النظام احلايل يف العراق هو نظام جمرم وخارج حظيرة اجملتمع الدويل، وه
  .تقديرنا، غير قابل لإلصالح

باعتباره بديالً " املؤتمر الوطني العراقي"إننا نقدم أيضاً دعمًا أقوى لـ 
لقد جنح املؤتمر يف توسيع قاعدته لتضم ممثلين . ديمقراطياً من نظام صدّام حسين

وهو ملتزم، . عن اجلماعات الرئيسية الثالثة يف العراق، السنية والشيعية والكردية
مثلماً نحن ملتزمون، احملافظة على وحدة أراضي العراق والتقيد بالتزامات العراق 

ونحن نحض اآلن اآلخرين يف املنطقة على أن يقدموا للمؤتمر االعتراف . الدولية
  .والدعم اللذين يستحقهما

إن الديكتاتورية يف بغداد . ينبغي أن نوضح أن خالفنا ليس مع الشعب العراقي
ونحن نشارك يف جهود األمم املتحدة . لية كلية عن املأزق الذي هي فيهتتحمل املسؤو

لتوفير مساعدات إنسانية للشعب العراقي وملنع، بقدر اإلمكان، وقوعه جمدداً ضحية 
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" توفير اإلغاثة"هذا هو هدف عملية . القمع الوحشي الذي يمارسه صدّام حسين
“Provide Comfort” وهذا أيضاً . ل العراق وجنوبهوإقامة منطقة حظر جوي يف شما

اللذين يوفران مساعدات إنسانية أكبر، واللذين  ٧١٢و ٧٠٦هدف قراري األمم املتحدة 
ونحن نبحث اآلن، وبإحلاح، عن وسائل أخرى ملساعدة . يرفضهما النظام العراقي

الشعب العراقي، مثل دعم اقتراح إرسال مراقبين من األمم املتحدة إىل العراق ملراقبة 
  .انتهاكات حقوق اإلنسان

باختصار، إن إدارة كلنتون تنوي أن تضمن، عبر قرارات األمم املتحدة 
والتدابير املتخذة لتطبيقها ومراقبتها، أن نظام صدّام حسين لن يكون يف موقع 

  .يتمكن فيه من تهديد جيرانه وقمع شعبه من دون عقاب
الرغم من أن القيام به إن احتواء التهديد اآلتي من إيران أمر أصعب، على 

وعندما نقوّم النيات ]. عن احتواء التهديد القادم من العراق[ضروري بما ال يقل 
فإيران تشكل . والقدرات اإليرانية نرى جمموعة من األخطار على املصالح الغربية

حتدياً خماسياً للواليات املتحدة واجملتمع الدويل، فهي الدولة األكثر دعماً لإلرهاب 
تسعى إيران " حزب الله"و" حماس"وعبر دعمها حركة . غتياالت يف أنحاء العاملواال

بما تستطيع إىل إحباط جهودنا من أجل تشجيع السالم بين إسرائيل والفلسطينيين 
وعبر صالتها بالسودان، تصطاد إيران يف املياه العكرة يف العامل . والدول العربية

وعبر بذلها جهوداً نشطة . ات الصديقةالعربي وتسعى بنشاط إىل تدمير احلكوم
للحصول على أسلحة هجومية، تسعى إيران إىل احلصول على قدرة للهيمنة على 

ولعل أكثر ما يثير القلق أن إيران تسعى إىل امتالك أسلحة . اخلليج بالوسائل العسكرية
مار الدمار الشامل، بما فيها أسلحة نووية سرية وصواريخ باليستية لنقل أسلحة الد

  .الشامل إىل الشرق األوسط
يجب أن أشدد على أن إدارة كلنتون ال تعارض وجود حكومة إسالمية يف 

لكننا، . إننا نقيم، يف الواقع، عالقات ممتازة مع عدد من احلكومات اإلسالمية. إيران
باألحرى، نعارض بحزم هذه اجلوانب احملددة من تصرفات النظام اإليراين فضالً عن 

إننا ال نسعى إىل املواجهة، لكننا لن نطبِّع . حقوق اإلنسان للشعب اإليراين انتهاكاته
عالقاتنا مع إيران قبل أن تتغير سياسات إيران تغيراً شامالً وما مل تتغير هذه 
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إننا راغبون يف أن نستمع إىل ما تريد إيران أن تقوله شريطة أن يكون ذلك . السياسات
ية حال، ويف غياب تغيرات يف سلوك إيران، سنعمل ويف أ. عبر قنوات تمتلك السلطة

بنشاط من أجل إقناع حلفائنا األوروبيين واليابانيين، وكذلك روسيا والصين، بأن 
من مصلحتهم عدم مساعدة إيران يف احلصول على أسلحة نووية أو وسائل تقليدية 

ي إليران كذلك نعتقد أن ليس من مصلحتهم حتسين الوضع االقتصاد. لتهديد املنطقة
بحيث يصبح يف وسعها إقامة عالقات جتارية طبيعية من جهة، بينما تهدد مصاحلنا 

  .املشتركة من جهة ثانية
سنواصل سعينا النشط لتحقيق سياسة االحتواء من جانب واحد، مُبْقين على 
العقوبات املناهضة لإلرهاب وتدابير أخرى أقرتها إدارات سابقة لتشجيع تغيير 

لكننا ندرك أن النجاح يتطلب جهوداً من أطراف متعددة، ألن الكثير . اينالسلوك اإلير
وبهذا اخلصوص، . مما تسعى إيران إليه لبناء قوتها العسكرية متوافر يف مكان آخر

سنحاول إشعار حلفائنا بضرورة مواجهة التهديد اإليراين وانتهاز الفرصة املتاحة 
  .راناآلن بسبب الظروف احلالية التي تشهدها إي

إن ضرورة التصرف اآلن تنشأ من حقيقة أن النيات التهديدية إليران تفوق 
وإذا فشلنا يف جهودنا . لكن هذه اللحظة لن تدوم طويالً . قدراتها يف هذه اللحظة

لتعديل السلوك اإليراين فإن إيران ستكون بعد خمسة أعوام من اآلن أكثر قدرة على 
.  العربي واملصالح الغربية يف الشرق األوسطتشكيل تهديد حقيقي إلسرائيل والعامل

لكن الفرصة للتصرف اآلن تنشأ، من جهة أخرى، من حقيقة أن إيران عادت ال تُعتبر 
فالديون املترتبة عليها من القروض الدولية القصيرة األجل تبلغ . طرفاً جتارياً جيداً

 ٣٠ إيران تضخماً بلغ وتعاين. خمسة مليارات دوالر، وهذا الرقم يتزايد بقفزات سريعة
وباختصار، فإنها تعتبر استثماراً سيئاً من . يف املئة ٣٠يف املئة وبطالة بلغت 

الناحيتين التجارية واالستراتيجية، ال للواليات املتحدة فقط، بل لكل األعضاء 
  .املسؤولين يف اجملتمع الدويل

فإيران ال تواجه، بعد، نظاماً دوليًا . هذا الطرح يفرض نفسه لسبب آخر أيضاً
لذا هناك عدم توازن هيكلي بين الوسائل املتاحة الحتواء . مثل املفروض على العراق

وإذا كانت النتيجة جناح اجملتمع الدويل يف احتواء العراق وفشله يف . العراق وإيران
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ا يف شكل غير مقصود بأن يميل ميزان القوة يف احتواء إيران، فسنكون قد سمحن
ويدعو عدم التوازن . اخلليج ملصلحة إيران مع نتائج خطيرة جداً ستترتب على ذلك

هذا، إذن، إىل بذل جهود أكثر حيوية من أجل احتواء إيران وتعديل سلوكها، فيما نحن 
  .نبقي على نظام العقوبات ضد العراق

  مواصلة السعي من أجل
  يف الشرق األوسطالسالم 

هذا اجلهد املبذول لالحتواء املزدوج يف اخلليج يصبح ملحاً أكثر نظراً لتأثيره 
يف اجلانب اآلخر لسياستنا يف الشرق األوسط ـ مواصلة السعي من أجل السالم يف 

إن الفرصة التي نعتقد أنها سانحة لصنع السالم العربي ـ اإلسرائيلي . الشرق األوسط
. ير، عن التغييرات التي طرأت على الظروف االستراتيجية يف املنطقةناجمة، بشكل كب

فبعد أربعة عقود من حماولة تسوية الصراع بالقوة، أدرك العرب واإلسرائيليون أن 
وإذا مال ميزان القوى ثانية . الوقت حان لتسوية خالفاتهم عبر املفاوضات املباشرة

يران، فاألرجح أن يفشل هذا اجلهد ألن ملصلحة القوى الراديكالية بقيادة العراق وإ
  .اخليار العسكري سيبدو لبعض املشاركين يف املفاوضات أكثر قابلية للحياة

لقد استطاع الرئيس كلنتون الوفاء بالوعد الذي أطلقه خالل حملته االنتخابية 
ويعود ذلك بشكل كبير إىل أن احلسابات . باحملافظة على استمرارية مفاوضات السالم

ستراتيجية لألطراف املشاركة يف مفاوضات السالم مل تتغير يف الفترة االنتقالية اال
وبالتأكيد، فإن العامل الوحيد اجلديد الذي برز خالل هذه الفترة ـ املد . بين اإلدارتين

املتصاعد للتطرف الديني ـ يبدو أنه يعزز فعالً مصلحة كافة األطراف ليس يف العودة 
فقط، بل يف إظهار أن املفاوضات يمكن أن تسفر عن نتائج إىل طاولة املفاوضات 

وذلك ألن املتطرفين اإلسالميين يشكلون تهديداً مشتركاً جلميع األطراف . أيضاً 
  .املنخرطة يف حمادثات السالم، سواء كانت إسرائيل أو الفلسطينيين أو حتى سوريا

] لة التاسعةاجلو[ومع ذلك، مل تكن إعادة األطراف إىل طاولة املفاوضات 
والطريقة التي تابعت بها إدارة كلنتون هذا الهدف أوجدت سابقة . مهمة سهلة

  .لألسلوب الذي سندير به سياستنا جتاه املفاوضات
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تبعاً لتقويمنا بأن املفاوضات نضجت لتحقيق اختراق على جبهات عدة، : أوال
" يكاً كامالشر"عرضنا رفع درجة املساهمة األميركية يف املفاوضات بأن تكون 

لكن هذا العرض يبقى مشروطاً، فنحن ال نقدر أن نكون شريكاً كامًال . جلميع األطراف
وبهذا اخلصوص، فإن . إالّ عندما تُبدي األطراف أنفسها استعداداً لتحمل مسؤولياتها

نحن ال يمكننا أن نصبح بديالً من . العودة إىل طاولة املفاوضات ليست كافية
لتلك األطراف، بعضها مع بعضها اآلخر، يف التفاوض على أساس  املشاركة املباشرة

وإذا كانوا مستعدين حللّ مشكالتهم عبر التوصل . األخذ والعطاء، ولن نكون ذلك البديل
إىل حلول وسط تأخذ يف االعتبار احلد األدنى من متطلبات الطرف اآلخر، فنحن 

الطرف الذي يصدر األحكام أو لكننا لن نكون . جاهزون للعب دور املسهِّل والوسيط
  .يفرض إرادته
أوضح الرئيس ووزير اخلارجية أن مقاربتنا حيال املفاوضات : ثانياً

إننا ملتزمون تعميق شراكتنا االستراتيجية مع . ستتضمن العمل مع إسرائيل، ال ضدها
وعلى الذين يسعون بصدق إىل سالم شامل وحقيقي . إسرائيل من أجل السالم واألمن

دركوا أن هذا لن يتحقق من دون قيام إسرائيل باالنسحاب من أراضٍ، مع ما أن ي
وعلى الذين يبحثون عن تقدم حقيقي أن . يتطلبه ذلك من خماطر ملموسة على أمنها

يدركوا أن هذا التقدم لن يتحقق من دون هذا النوع من العالقات اخلاصة بين الواليات 
  .املتحدة وإسرائيل

راء رابين أن حكومته مستعدة لتحمل هذه اخملاطر من لقد أوضح رئيس الوز
لكنه لن يستطيع أن يفعل ذلك ما مل يُعرض على إسرائيل سالم حقيقي يف . أجل السالم

وهذا بالضبط . املقابل، وما مل تتأكد إسرائيل من أن الواليات املتحدة تقف خلفها بقوة
تعد لتحمل اخملاطر من أجل ما دفع الرئيس كلنتون، عندما أبلغ رابين إليه أنه مس

وإحدى الوسائل لعملنا هذا هي . إن دورنا هو تقليل هذه اخملاطر: السالم، إىل اإلجابة
وثمة وسيلة أخرى تكمن يف إقامة . تنفيذ التزامنا احملافظة على تفوق إسرائيل النوعي

عهده شراكة لتطوير بضائع ذات تكنولوجيا عالية، وإنتاجها وقد نفذ الرئيس كلنتون ت
التي يرأس " هيئة العلوم والتكنولوجيا األميركية ـ اإلسرائيلية"االنتخابي وأنشأ 

  .اجلانب األميركي منها وزيرُ التجارة رون براون
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لقد أظهرنا بوضوح أننا مستعدون أيضاً للعمل كشركاء كاملين مع : ثالثاً
أن تخاطر من  وعلى هذه األطراف أيضاً. األطراف العربية املشتركة يف املفاوضات

نحن نفهم الضغط الذي يتعرض له املفاوضون . أجل السالم، ونحن ندرك هذا
ولكن لكي يحققوا . الفلسطينيون والصعوبات التي عانوها جراء دخولهم املفاوضات

أهدافهم، لن يوجد بديل آخر من انخراطهم يف املفاوضات يف شأن جوهر ترتيبات 
وهم . الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة احلكم الذاتي املوقت، من دون معرفة

سيعرفون، يف أي حال، أن انخراطهم هذا سيؤدي إىل سيطرتهم على حياتهم 
وسيعرفون أنهم يف العام الثالث من . ومصيرهم للمرة األوىل يف تاريخهم املضطرب

الفترة االنتقالية سيكونون يف وضع يمكنهم من التفاوض على املسائل املتعلقة 
وبالنسبة إىل السوريين، ينبغي أن . ٣٣٨و ٢٤٢النهائي حتت رعاية القرارين  بالوضع

يكونوا راغبين يف التزام السالم احلقيقي مع إسرائيل، بكل ما يعنيه ذلك من إنهاء 
. النزاع وتطبيع العالقات وفتح احلدود وتبادل السفارات وإقامة العالقات التجارية

ملفاوضات بهذه الطريقة، فإننا مستعدون أن نؤدي وإذا كانوا مستعدين لالنخراط يف ا
  .دورنا يف ضمان أن يتحقق اختراق يف اجتاه السالم

أيها السيدات والسادة، كما ترون من هذه اجلولة يف األفق السياسي للشرق 
. األوسط، فإن إدارة كلنتون تواجه جدول أعمال واسعاً وبعض التحديات املروعة

ويبقى الرئيس . املنطقة وعلى املصالح األميركية فيهاوالرهان كبير على مستقبل 
مصممًا على أال يدع الفرصة تفلت، على الرغم من أن قضايا عدة أخرى تتطلب 

وكما قال الرئيس كلنتون عندما أعلن . اهتمامه واهتمام فريقه لشؤون األمن القومي
وىل خارج أنه سيرسل وزير خارجيته كريستوفر إىل الشرق األوسط يف مهمته األ

  :البالد
إن زعماء املنطقة وحدهم . ال نستطيع أن نفرض حالً يف الشرق األوسط"

والذين يعارضون العملية . يستطيعون صنع السالم، ومسؤوليتهم تبعث على الرهبة
لكن . ويسعون إىل تخريبها عبر العنف واالبتزاز، لن يجدوا هنا تساحماً مع أساليبهم

إنها حلظة . جدون يف شخصي ويف إدارتي شريكاً كامالًالذين ينوون صنع السالم سي
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لكن إذا انتهزنا الفرصة، يمكننا البدء اآلن ببناء . تاريخية يمكن أن تفلت منا بسهولة
  ".شرق أوسط مسامل لألجيال املقبلة

  



 

 
 

  

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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