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  وثائق دولية
  

  تقرير للرئيس بيل كلينتون إىل الكونغرس
  األمن القومي بشأن استراتيجيا

4/1/2000. ]مقتطفات[  
  
  

  [.......]  
  عملية السالم يف الشرق األوسط

فاتفاقات السالم تترسخ جذورها، . إن عملية حتول تاريخية حتدث يف املشهد السياسي للشرق األوسط  
لتنفيذ، وجتري املفاوضات بشأن اتفاقات جديدة، تبشر بأمل إنهاء الصراع بين إسرائيل بما يستلزم تضافر جهود ا

إن للواليات املتحدة ـ وهي من كبار مهندسي عملية السالم ورعاتها ـ مصلحة قومية واضحة يف . وجيرانها العرب
انب أولئك الذين يتحملون وسنواصل قيادتنا املطردة واحلازمة ـ فنقف إىل ج. رؤية هذه العملية تتعمق وتتوسع

اخملاطر من أجل السالم، ونقف يف وجه أولئك الذين يريدون تدمير السالم، ونبذل مساعينا احلميدة حيث يمكننا أن 
  .نمارس تأثيراً واضحاً ونساعد على إيصال منافع السالم امللموسة إىل حياة الناس اليومية

عندما وافق  1999ديسمبر / ق األوسط يف كانون األولث اختراق بارز يف عملية السالم يف الشروقد حد  
األسد على استئناف مفاوضات السالم اإلسرائيلية ـ السورية من ] حافظ[براك والرئيس ] إيهود[رئيس احلكومة 

غ اتفاق يف أسرع وقت ممكن من وستكون هذه املفاوضات رفيعة املستوى، ومكثفة، وهادفة إىل بلو. حيث توقفت
ومع استئناف احملادثات اإلسرائيلية ـ السورية، سوف نواصل . أجل إحالل سالم عادل ودائم بين إسرائيل وسورية

  .العمل على بدء املفاوضات بين إسرائيل ولبنان
األساسية التي مل  أمّا على اجلبهة الفلسطينية، فإن اإلسرائيليين والفلسطينيين ينتقلون اآلن إىل القضايا  

تزل تشكل حمور نزاعهم على امتداد األعوام اخلمسين املنصرمة، ويسعون لتأسيس سالم دائم مبني على الشراكة 
، وستبذل الواليات 2000سبتمبر / وقد اتفقا على السعي لبلوغ اتفاق على الوضع النهائي يف أيلول. والتعاون

ويف الوقت نفسه، سيواصل اجلانبان تنفيذ باقي . هذا الهدف املتحدة قصارى جهدها ملساعدتهما على حتقيق
ويبقى هدفنا تطبيع العالقات بين . البنود املتفق عليها يف االتفاق االنتقايل، ومذكرة واي ريفر، واتفاق شرم الشيخ

ملياه، فمن خالل جمموعات العمل املتعددة األطراف واخلاصة باألمن، والالجئين، وا. إسرائيل والدول العربية
  .نسعى لترقية التعاون اإلقليمي من أجل معاجلة القضايا البيئية املشتركة التي تطال كل الفرقاء والبيئة،

  [.......]  
  

                                                 
 النص مترجم عن اإلنكليزية من الموقع التالي في اإلنترنت:  

  http://www.usis‐israel.org.il 
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