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  الديمقراطي للرئاسة احلزب رشحبيان مل
  األميركية، بيل كلنتون، بشأن

  .والشرق األوسط سرائيلإ
  
  

املسؤوليات األميركية يف نهاية أن نهاية احلرب الباردة ال تعني  يعتقد بيل كلنتون  
ويظن أن من مصلحة الواليات املتحدة االستمرار يف الترويج النتشار الديمقراطية . اخلارج

  .وق اإلنسان، ولألسواق احلرة يف العاملوحلق
ولهذا السبب . يعلم احلاكم كلنتون أن للواليات املتحدة مصالح حيوية يف الشرق األوسط  

أيّد جهود الرئيس بوش إلخراج صدام حسين من الكويت، وهو املرشح الديمقراطي الوحيد الذي 
  .تبنى هذا املوقف

ستة مبادىء توجّه تعامله مع إسرائيل، والشرق  ويعرض بيل كلنتون، يف خطبه عبر البلد،  
  .األوسط، ودور الواليات املتحدة يف املنطقة

  
يعتقد بيل كلنتون أن جذور خمسة : ن تصنع السالم مباشرة مع إسرائيلينبغي للدول العربية أ

وأربعين عاماً من احلروب واالضطرابات يف الشرق األوسط تكمن يف رفض الدول العربية 
  .ف بسيادة إسرائيل وحقها يف الوجوداالعترا

ومع أن كلنتون يساند بقوة جهود الرئيس بوش حلمل إسرائيل والدول العربية على   
اجللوس إىل مائدة املفاوضات، فإنه يعتقد أن االنتقادات املضللة التي وجهها الرئيس إىل إسرائيل 

عربية على االعتقاد أن الواليات يف األشهر األخيرة، أخّرت مسيرة السالم ألنها شجعت الدول ال
تنازالت إسرائيلية، وألنها زادت يف قلق إسرائيل من أنه سيتم " تنتزع"املتحدة، بطريقة ما، سوف 

  .التضحية بمصاحلها لفرض حل أميركي
يعتقد بيل كلنتون أنه ال يمكن حتقيق سالم دائم يف املنطقة إال عندما يلحظ االتفاق   

ومع أنه يعترف بأن للواليات املتحدة دوراً حيويًا . عة لكل الدول املعنيةاخملاوف األمنية املشرو
  .تؤديه كوسيط، فإنه يشعر بأن عليها جتّنب إمالء الشروط على أي طرف يف املنطقة

ن إسرائيل يعتقد بيل كلنتون أن السالم بي :يجب أن يكون السالم أكثر من جمرد غياب احلرب
إن السالم احلقيقي ال . وأالّ يقتصر على هدنة مسلحة وعدائية يتوطد، والدول العربية يجب أن

ولبناء الثقة والشعور باألمن، فإنه يدعو . يتحقق إال على أساس الثقة املتزايدة بين دول املنطقة
املقاطعة العربية غير الشرعية إلسرائيل؛ إقامة عالقات  ءإنها: إىل تبني اخلطوات األربع التالية

طبيعية بين إسرائيل وجيرانها؛ عقد اتفاقات متعددة األطراف حلماية البيئة  اقتصادية وجتارية
يف املنطقة ولتأمين حصول كل دولة على إمدادات وافية من املياه؛ تخلي الدول العربية رسمياً عن 

  .الذي ُألغي حديثاً " الصهيونية هي العنصرية"قرار األمم املتحدة بأن 
كلنتون أن من احليوي للواليات املتحدة ترويج وتشجيع يعتقد بيل  :أهمية الديمقراطية

الديمقراطية يف اخلارج، وجتنّب الدخول يف عالقات استراتيجية مع أنظمة ديكتاتورية يف الشرق 
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وقراطية، حيث إن األوت: ويظن أنه آن األوان للتعلم من عالقاتنا بشاه إيران وصدام حسين. األوسط
السياسة اخلارجية تدار وفقاً لنزوة احلاكم ال إرادة الشعب، ال يمكن الوثوق بها حلفظ السالم 

  .خرىواحترام حقوق الدول األ
يظن بيل كلنتون أن الوقت حان لنعترف بأن إسرائيل هي احلليف الذي يمكننا االعتماد   

بني على الصداقة األساسية والود بين عليه أكثر من أي طرف آخر يف املنطقة، ألن حتالفنا م
ومع أنه يقرّ بضرورة احلفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع . الشعبين األميركي واإلسرائيلي

مثل األسد، ال يأخذون يف .... دول مثل سوريا، فإنه يعتقد أن الوقت حان لوقف تدليل حكام
  .االعتبار حقوق اإلنسان وأهمية السالم

يعتقد بيل كلنتون أن  :لى األوضاع التي أدّت إىل حمادثات السالم احلاليةيجب احملافظة ع
الواليات املتحدة يجب أن تستمر يف القيام بدور نشيط يف املنطقة، من أجل احملافظة على 

على منع صدام حسين من إعادة بناء  ويشدّد. لدفع مفاوضات السالم قدماًاألوضاع الضرورية 
ضة كل أشكال اإلرهاب وتقوية عالقتنا االستراتيجية بإسرائيل، من خالل يجب معار. آلته احلربية

  .التعاون املتزايد يف جمايل االستخبارات واألمن
يعتقد بيل كلنتون أن من مصلحة بلدنا أن يستمر يف تقديم  :يجب االستمرار يف مساعدة إسرائيل

حليوية تشجع على االستقرار املساعدة العسكرية واالقتصادية إلسرائيل، ألن هذه املساعدة ا
ويؤيد كلنتون . الطويل األمد يف املنطقة، وتبيّن االلتزام األميركي جتاه أمن إسرائيل وسيادتها

إمداد إسرائيل بضمانات قروض لإلسكان بقيمة عشرة مليارات دوالر، ألنه يؤمن بأن بلدنا ملتزم 
وهو يشعر بأن على . هود السوفياتللي معنوياً مساعدة إسرائيل يف استيعاب التدفق التاريخي

الواليات املتحدة، بعد أن عملت من دون كلل خالل احلرب الباردة لتأييد حق اليهود السوفيات يف 
  .الهجرة، أن حتترم تعهدها بمساعدة هؤالء الناس يف إيجاد حياة جديدة ووطن جديد

كلنتون أن الواليات املتحدة ال يعتقد بيل : ينبغي للواليات املتحدة أال تتخلى عن استخدام القوة
تستطيع التخلي، ببساطة، عن استخدام القوة يف املنطقة حلماية املصالح األميركية، وحلماية 

وهو أيّد لهذا السبب عملية عاصفة الصحراء وإخراج صدام حسين . حلفاء أميركا أو مستقبل أميركا
  .من الكويت

ل كلنتون أنه حان الوقت لتنفيذ استراتيجية باإلضافة إىل هذه املبادىء الستة، يعتقد بي  
قومية للطاقة تخّفف من االعتماد األميركي على نفط الشرق األوسط، من خالل استخدام الغاز 

  .الطبيعي النظيف بفعالية، وتطوير أسرع ملصادر الطاقة املستعادة
ان الوقت ويظن أنه ح. إن احلاكم كلنتون مناصر قوي للحد من التسلح يف الشرق األوسط  

ويدعو إىل اتخاذ تدابير قاسية . خلفض مبيعات األسلحة التي تسبّب عدم االستقرار يف املنطقة
 .للحد من مبيعات املواد التي قد تستعمل لتطوير أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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