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 إسرائيلية/وثائق دولية

  
  يف إثر  بيان أميركي ـ إسرائيلي مشترك

  زيارة رئيس احلكومة اإلسرائيلية،
  إيهود براك، لواشنطن

  ]مقتطفات[ *.19/7/1999واشنطن، 
  

    
عرض الرئيس ورئيس الوزراء عرضاً شامالً، يف مداوالت مفصلة استغرقت عدداً من األيام، العالقات 

، والتقدم املتحدة وإسرائيل، وعملية السالم، وأمن إسرائيل، إضافة إىل األمن اإلقليمي الثنائية بين الواليات
  .التامهمة يف كل هذه اجمل وتفاهمات ونتجت من هذه احملادثات املثمرة اتفاقات. والتعاون االقتصادي والعلمي

  .....]..[   
يشكل دعماً مهماً للعالقات الثنائية، وتوصل الرئيس كلينتون ورئيس الوزراء براك إىل اتفاق موسع جديد   

الفريدة يف متانتها أصالً، بين الواليات املتحدة وإسرائيل، ويرفع الصداقة والتعاون بينهما إىل مستوى من 
وتهدف هذه الشراكة اجلديدة إىل دعم سعيهما املشترك إىل . الشراكة االستراتيجية أعلى حتى من املستوى املوجود

  .اإلسرائيلي والتوصل إىل سالم شامل يف الشرق األوسط ـبي إنهاء الصراع العر
. اتفق الرئيس ورئيس الوزراء على احلاجة إىل إعطاء مساعي السالم يف الشرق األوسط األولوية القصوى  

السالم، الثنائي منها كما توصال إىل تطابق يف الرأي على أفضلية بذل جهود قوية متزامنة على كل مسارات عملية 
  .إضافة إىل الدور املهم الذي تؤديه الواليات املتحدة يف دعم العمليةتعدد، وامل

وأكد كلينتون لبراك أن الواليات املتحدة مستعدة للمساعدة واملساهمة بكل ما يمكنها للتوصل إىل   
السياق  وكرر يف هذا. مصاحلة تاريخية تفتتح عهداً جديداً للسالم واألمن والرفاه والتعاون يف الشرق األوسط

التزام الواليات املتحدة مساعدة إسرائيل على تقليص األخطار واألكالف املترتبة عن سعيها إىل حتقيق السالم، 
  .األميركي الشامل الذي سيوجه إىل إسرائيل لكي يسهّل السعي نحو السالموأكد الدعم 
ل حجر األساس يف السعي إىل السالم، اإلسرائيلية تشك ـوتعهد االثنان، إدراكاً منهما أن العالقة األميركية   

الصداقة واملصالح املشتركة التقوية والتعميق لعالقتهما الفريدة التي تقوم على القيم الديمقراطية املشتركة وعرى 
وكرر الرئيس كلينتون التزام الواليات . العدد الكبير من جماالت النشاط اإلنساينوالتعاون املشترك يف ذلك 

من إسرائيل وإدامة تفوقها النوعي وتقوية قدرتها على الردع وحماية نفسها بنفسها ضد أي تهديد املتحدة القوي أ
  .أو تركيبة ممكنة من التهديدات

ا املشتركة إعادة هيكلة املساعدة موإسرائيل على مذكرة تفاهم تعبر عن نيتهستوقع الواليات املتحدة   
لى نية الواليات املتحدة إدامة مساعداتها العسكرية السنوية وستنص املذكرة ع. األميركية الثنائية إلسرائيل

بليون دوالر، وذلك باستشارة الكونغرس  2.4إلسرائيل ورفع مستواها بنسبة الثلث خالل العقد املقبل لتبلغ قيمتها 
يل كما تنص املذكرة يف الوقت نفسه على تقليص تدريجي للمساعدات األميركية االقتصادية إلسرائ. وموافقته

خالل فترة مشابهة، إذ يتقوى اقتصاد إسرائيل ويصبح أقل اعتماداً على املساعدة اخلارجية وأكثر ارتباطاً بأسواق 
  .العامل

عرض الزعيمان أيضاً وضع العالقة الدفاعية بين الواليات املتحدة وإسرائيل، واتفقا على أن القنوات   
هذه األقنية " لسياسة الدفاعاجملموعة االستشارية "وستقوي . ةاحلالية للتنسيق والتعاون الدفاعيين تعمل بفاعلي

 انتشارها والدفاع ضد وتعززها ملواجهة التحديات اجلديدة التي تقدمها أسلحة الدمار الشامل والعمل ضد

                                                 
 .21/7/1999، )لندن" (الحياة" *
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وستقوم اجملموعة بمهمات التنسيق والتخطيط للتعاون بين وزارة الدفاع األميركية . الصواريخ اإلقليمية املدى
  .زارة الدفاع اإلسرائيليةوو

إضافة إىل ذلك، اتفق الزعيمان على مكوّنات صفقة املساعدة العسكرية األميركية إلسرائيل التي تبلغ   
وأكد الرئيس لرئيس الوزراء عزمه على . الكونغرس عليهابليون دوالر وطلبت اإلدارة بالفعل موافقة  1.2قيمتها 

لدعم إسرائيل أثناء تنفيذها  1999لية التمويل هذه بدءاً من السنة املالية العمل املشترك مع الكونغرس لتسريع عم
  :وستكون للصفقة مكونات ثالثة، هي". مذكرة نهر واي"

مساعدة قوات الدفاع اإلسرائيلية أثناء قيامها باملزيد من عمليات إعادة االنتشار، من ضمن ذلك ـ 
 .مشاريع يقوم بها سالح الهندسة األميركي

اعدة على مواجهة احلاجات االستراتيجية اإلسرائيلية األوسع، من ضمنها الدفاع ضد اخلطر املسـ 
 .الصاروخي اإلقليمي، وطائرات هليكوبتر ومعدات االتصال والذخائر

 .املساعدة على مواجهة الكلفة املتزايدة جلهود إسرائيل يف مكافحة اإلرهابـ 
وعبّرا يف هذا السياق عن الدعم . اتفق الزعيمان أيضاً على أهمية شمل كل أطراف العملية بمنافع السالم  

وهما  مليون دوالر، 300ومساعدة إىل األردن بقيمة  مليون دوالر، 400ملساعدة إىل الشعب الفلسطيني مقدارها 
  ".واي مذكرة نهر"جزء من الطلب الذي قدمته اإلدارة إىل الكونغرس لدعم 

اتفق الرئيس كلينتون ورئيس الوزراء براك على أن إسرائيل تواجه حتديات جديدة على الصعيد   
واتفق . االستراتيجي، خصوصاً من انتشار أسلحة الدمار الشامل وصواريخ الدفع الذاتي التي تهدد أمن إسرائيل

فة إىل اتخاذ عدد من اإلجراءات الهادفة إىل الزعيمان يف هذا السياق على توسيع التعاون والتنسيق الثنائيين، إضا
  :مساعدة إسرائيل على مواجهة هذه األخطار الناشئة

ثالثة لتوفير املزيد من احلماية ملواطني إسرائيل " آرو"ل الواليات املتحدة امتالك إسرائيل بطارية تموِّـ 
 .من الهجمات الصاروخية

لتطوير تقنيات وأنظمة جديدة بهدف مواجهة صواريخ الدفع ع الواليات املتحدة وإسرائيل تعاونهما توسِّـ 
 .الذاتي

عال لهيئات  املكونة من ممثلين على مستوى" جمموعة التخطيط للسياسة االستراتيجية"يشكّل القائدان ـ 
ة م للتوصيات اخلاصة باإلجراءات الهادفة إىل تقوييتكلف اجملموعة التطوير والتقدوس. الدولتين يف األمن الوطني

قدرات إسرائيل الذاتية على الردع والدفاع، إضافة إىل التعاون الثنائي إزاء التهديدات االستراتيجية التي تواجهها 
خرى تنظر اجملموعة أيضاً يف سبل خفض اخملاطر واألكالف ودعم أمن إسرائيل ومعاجلة حاجاتها األُ. إسرائيل

تتخذها إسرائيل للتوصل إىل سالم شامل، على أن تقدم  يمكن أناملتعلقة باألمن الوطني، النابعة من خطوات 
كما اتفق القائدان على عقد اجتماعات منتظمة . أربعة أشهراجملموعة تقاريرها إىل الرئيس ورئيس الوزراء مرة كل 

 .بينهما
أسلحة الدمار  إرهاباجملال اآلخر لالهتمام املشترك الذي بحث فيه القائدان كان اخلطر املتزايد من   

لبلدين اإلفادة يف شكل كبير من تبادل ما لديهما من املعلومات يمكن فيه ل وأكد االثنان على أنه جمال. الشامل
" مذكرة تفاهم"واتفق الطرفان، من أجل تقوية قدرتهما على التعامل مع هذا اخلطر، على التوقيع على . واخلبرات

سهيل التعاون وتوسيعه بين خمتلف الدوائر الرسمية جديدة بين مؤسسات األمن الوطني لكل منهما، من شأنها ت
  .يف البلدين يف كل اجملاالت املتعلقة باالستعداد ملواجهة إرهاب أسلحة الدمار الشامل

جمال املوارد املائية كان على وجه اخلصوص من بين جماالت التعاون االقتصادي التي بحث فيها   
يف (الشرق األوسط، وعبرا عن االقتناع بقدرة التعاون الثنائي واإلقليمي والحظا الشح املتزايد للمياه يف . القائدان

والتزمت الواليات . على حتويل املاء من مصدر ممكن للصراع إىل عنصر لالستقرار والرفاه اإلقليميين) هذا اجملال
اتهم اخلاصة، لدعم املتحدة، توخياً لهذا الهدف، العمل مع إسرائيل، ثنائياً ومع شركاء إقليميين آخرين وقطاع

ة للماء، من ضمنها التحلية، ودرس سبل إيصال املاء إىل املناطق القاحلة، يجهود تطوير مصادر جديدة وإضاف
ددة يمكن اتخاذها وستتوىل جمموعة مشتركة درس إجراءات حم. وإدارة مصادر املياه احلالية إدارة أكثر فاعلية

  .1999كلينتون ورئيس الوزراء براك بنهاية  يف هذا اجملال، وتقدم توصياتها إىل الرئيس
ورئيس الوزراء أيضاً على أن دعم السياحة إىل إسرائيل واملنطقة كلها يقدم فرصة فريدة اتفق الرئيس   

واتفق الطرفان على استكشاف خطوات . لتقوية التعاون واملشاركة يف الفوائد االقتصادية لشعوب الشرق األوسط
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خرى وقطاعاتها اخلاصة، ان الفريد معاً وأيضاً بمشاركة األطراف اإلقليمية املهتمة األُمعينة لتطوير هذا اإلمك
  .1999وذلك بدءاً من خريف 

ختاماً، اتفق الرئيس كلينتون ورئيس الوزراء براك على أن التعاون العلمي بين إسرائيل والواليات   
هذا السياق على تعزيز  واتفقا يف. رن الواحد والعشرينة القاملتحدة يأتي بالفائدة لشعبي البلدين عند دخولهما بداي

وستشكل جلنة عمل مشتركة من وكالتي الفضاء األميركية . التعاون من أجل االستعمال السلمي للفضاء
جماالت جديدة للتعاون، من ضمنها النشاطات التعليمية والبحث العلمي وتطوير تطبيقات  لتطوير واإلسرائيلية

الوزراء براك أن وأبلغ الرئيس كلينتون رئيس . السلمي للفضاء لفائدة الشعوب يف أنحاء العاملعملية لالستعمال 
  .ستشمل رائد فضاء إسرائيلياً وحمولة إسرائيلية 2000مهمة مكوك الفضاء للسنة 

  .....]..[  
 

  



 

 
 

  

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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