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  مقابلة 
  

  دام كلينتونوزيرة اخلارجية األميركية هيالري رو
  

  مع شهيرة أمين من تلفزيون النيل
  

  2011مارس /آذار 16
  

  القاهرة، مصر
  

وزيرة اخلارجية األميركية، هيالري رودام كلينتون، انه لشرف عظيم يل ان أقابلك وأشكرك : سؤال
                                                            

املصدر:  
http://statelists.state.gov/scripts/wa.exe?A3=ind1103c&L=USINFO-

ARABIC&E=base64&P=939168&B=--
0_%3D0ABBF2C8DF963AB38f9e8a93df938690918c0ABBF2C8DF963AB3&T=text%2Fhtml;%20n

ame=%22=?windows-1256?B?TW9uZGF5Lmh0bQ==?=%22&N==?windows-
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  ".النيل"وقد أدلت كلينتون بهذا احلديث إىل قناة 
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  .على إتاحة هذه الفرصة يل ألستضيفك على التلفزيون املصري
  

  .وانه لشرف يل ان أكون هنا معك وان تتاح يل هذه الفرصةشكراً جزيالً لك، : الوزيرة كلينتون
  

إنك أول وأرفع مسؤول أميركي يزور مصر منذ الثورة الشعبية  –دعيني أن أبدأ بسؤالك . شكراً: سؤال
  ملاذا اخترت ان تكوين هنا يف هذا الوقت؟. التي أدت إىل سقوط الرئيس مبارك

  
وًال، ألين أردت أن أؤكد الدعم على املستوى العايل جداً من أ. حسناً، لثالثة أسباب: الوزيرة كلينتون

الرئيس أوباما، ومن حكومتنا، ومن بلدنا للشعب املصري وانتم جترون عملية االنتقال هذه نحو 
ثانياً، أردت أن أبحث مع املسؤولين احلكوميين ما هي احتياجاتهم وكيف يمكن . الديمقراطية

الثًا، أردت أن أقابل ممثلين عن اجملتمع األهلي، عن ثورة الشباب، وث. للواليات املتحدة ان تساعد
ومصريين آخرين طرحوا وجهة نظرهم على بساط البحث، كي أتمكن من االستماع إليهم بإمعان، 

  .كي أعرف ما يمكننا عمله ليكون مفيداً جداً لكم
  

ر أهمية، انهم يحلمون بقيام يتطلع املصريون إىل قيام دولة مدنية علمانية، ولكن ما هو أكث: سؤال
فكيف تنوي الواليات املتحدة دعم هذا االنتقال الديمقراطي بالضبط؟ هل . مصر ديمقراطية وحرة

  هناك خريطة طريق؟
  

أعتقد انها يجب أن تكون خريطة طريق مصرية ألن ذلك هو التزام مصري : الوزيرة كلينتون
نكن أعظم االحترام للسبعة آالف سنة من إننا . للتحرك قُدماً جتاه مستقبل حر وديمقراطي

ولذلك لدينا . ولكننا أقدم ديمقراطية يف العامل. نحن بلد فتي باملقارنة معها. احلضارة املصرية
بعض األفكار، بعد أن اجتزنا هذه املراحل وبعد ان عملنا مع بلدان أخرى، حول ما هو العمل 

الديمقراطية، عدم إخراج أحالم الشعب املصري الضروري لضمان عدم حتّول املسار يف الطريق إىل 
ولذا نعتقد ان هناك خطوات يتوجب القيام بها، والتي تخططون اآلن فعال . عن اخلط القويم

  .لتنفيذها
  

. من الواضح ان االنتخابات تُشكِّل جزءاً كبيراً من أية ديمقراطية، ولكنها ليست اجلزء الوحيد
كما تقولين، دولة علمانية حتترم  -قوق جميع املصريينفاألحزاب السياسية، وفكرة حماية ح

جميع هذه األمور مهمة مع وجود صحافة حرة، وقضاء مستقل،  -جميع أفراد الشعب املصري
  .ومؤسسات ديمقراطية أخرى

  
كما نفكر أيضاً باإلصالحات االقتصادية الضرورية ملساعدة الشعب املصري يف احلصول على 
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وهكذا نريد ان نساعد على . العمل، وحتقيق أحالمهم اخلاصة بهم وظائف جيدة، وإيجاد فرص
  .اإلصالح السياسي واإلصالح االقتصادي -هذين املسارين

  
يقولون ان حكومة أوباما . يشعر الكثير من املصريين بخيبة أمل. دعيني أكون صادقة معك: سؤال

اليات املتحدة مترددة قليالً قبل كانت الو. مل تقف بكامل قوتها خلف احلركة الشعبية منذ البداية
ويصف . ان تقدم دعمها يف نهاية األمر إىل ناشطي املعارضة املتجمعين يف ميدان التحرير

يقولون ان الواليات املتحدة تعظ بالديمقراطية واحلرية من ". معايير مزدوجة"بعضهم ذلك بأنه 
  .خلاصةجهة، وتدعم األنظمة الدكتاتورية عندما يناسب ذلك مصاحلها ا

  
حسناً، دعيني أقول أوالً بأنني ال أعتقد ان هناك أي شك بأن الواليات املتحدة، : الوزيرة كلينتون

لقد . الرئيس أوباما وجميعنا ندافع عن الديمقراطية وعن القيم التي تقوم الديمقراطية على أساسها
ان التحرير، الذي كنت أمضينا الكثير من الوقت ونحن نحاول ان نتأكد من ان املظاهرات يف ميد

وال يوجد . كانت تلك رسالتنا منذ البداية. متحمسة جداً لزيارته بنفسي هذا الصباح، كانت سلمية
فالناس لهم احلق يف التظاهر وحقوقهم يجب احترامها وعلى احلكومة  –أدنى شك حول ذلك 

  .احترام ذلك 
  

 حد كبير من جانب اجليش، وبفضل جيشكم ومسؤولين آخرين، شاهدنا استجابة إيجابية إىل
يمثل هذه التصرف نقيضاً . وحتى وقوفهم ضد قوى األمن التي كانت حتاول تفريق املظاهرات

وهكذا كانت الواليات املتحدة واضحة جداً يف . تاماً ملا يحدث يف ليبيا، على سبيل املثال
، ال عنفيًا، ويحترم حقوق رسائلها، والتي أكدت منذ البداية على أن هذا األمر يجب أن يكون سلمياً

  .املتظاهرين األفراد وان تكون هناك أجندة إصالحية تلبي تلك االحتياجات
  

الوزيرة كلينتون، خالل السنوات الثالثين املاضية، خُصصت مبالغ كبيرة من املساعدات : سؤال
ساك بزمام التي قدمتها الواليات املتحدة إلنشاء جهاز أمني قوي يضمن استمرار مبارك يف اإلم

فهل من . وتمَّ تخصيص القليل جداً من تلك املساعدات لتحسين حياة املصريين العاديين. السلطة
  احملتمل ان تكون املساعدة التي سوف تقدم ملصر مشروطة اآلن؟

  
. أوالً، قدمنا الكثير من تلك املساعدات إىل القوات العسكرية وليس للقوات األمنية: الوزيرة كلينتون

وأعتقد ان ذلك . لطرحك هذا السؤال ألن معوناتنا كانت ملساعدة القوات العسكرية املصرية وأشكرك
أعطى نتائج جيدة ألنه خالل أوج املظاهرات يف ميدان التحرير كان قادتنا العسكريون يتحدثون 

 30مع قادتكم العسكريين ويتبادلون معهم األفكار ألنهم يعرفون بعضهم البعض منذ أكثر من 
وهكذا بطريقة ما، أعتقد ان االستثمار كان استثماراً جيداً . من التدريب سوية، من العمل سويةسنة 
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كنا فخورين جداً ألننا قدمنا بعض . ألن القوات العسكرية املصرية قامت بدور نال إعجاب اجلميع
  .املساهمة إليهم

  
لدعم اجلامعة األميركية فيما يخص املساعدات األخرى، لقد قدمنا على مدى سنوات عديدة املال 

يف القاهرة، املال لدعم قطاع التعليم، املال لدعم قطاع العناية الصحية، املال لدعم اجملتمع 
ولكنك على حق بالقول انه كانت جتري دائماً . األهلي والناشطين يف جمال حقوق اإلنسان

ن نفعله ملساعدة الشعب مفاوضات صعبة مع احلكومة املصرية السابقة ألن ذلك كان شيئاً أردنا ا
واآلن نتطلع . فقد وصل بعض املال لتحقيق أغراضه األساسية ومل يصل البعض اآلخر. املصري

قدماً لنكون قادرين على العمل وفقاً ألجندة اقتصادية حملاولة مساعدة احلكومة واملستثمرين من 
إىل املساعدة يف تقديم القطاع اخلاص على خلق املزيد من الوظائف وفرص العمل ونتطلع قدماً 

ما يطلبه الشعب املصري فيما يخص التعليم أو العناية الصحية آو أي شيء آخر سوف تطلبونه 
  .منا

  
كانت العوملة ووسائل اإلعالم االجتماعية هي التي أدت إىل التغييرات التي نشهدها يف : سؤال

وكانت لديك . مصريين شباب ومؤخراً، شاركتِ يف نقاش على اإلنترنت مع. الشرق األوسط اليوم
. رسالة مهمة جداً إليهم تقول بأن من غير املمكن حتقيق أي ازدهار بدون تمكين النساء والفتيات

  ماليين الفتيات، النجود يف هذه املنطقة؟ - فماذا تتأملين بالنسبة للفتيات
  

ية وحسب بل كان حسناً أعتقد ان ما حصل يف ميدان التحرير مل يكن ثورة مصر: الوزيرة كلينتون
وعندما كنت أحدق بذهول، مثل ماليين األميركيين، يف شاشة التلفزيون، . أيضاً ثورة إنسانية

شاهدت مصريين من جميع األعمار، وخاصة من الشباب، ولكن أيضًا من أجيال أخرى، وشاهدت 
ن تكون، وما قالته هذه املشاهد هي ان كل مصري، بغض النظر عن ما يكون او م. نساء ورجاالً 

وأعتقد انه ستكون . الذي كانوا يطالبون به ßكانوا يقفون جنباً إىل جنب من اجل حتقيق املستقب
هناك مأساة كبرى يف حال حصول أي شيء يبدأ يف تهميش أي مصري على أساس كونه رجالً أو 

  .امرأة، قبطياً أو مسلماً أو من مصر العليا او مصر السفلى
  

ن مصر ال تملك فقط الفرصة لقيادة املسار يف الشرق األوسط بل أعني ستكون مأساة كبرى أل
قراطيًا ناجحاً يف القرن الواحد والعشرين وان تكون قدوة ينظر إليها اجلميع وأيضاً لتكون بلداً ديم

وخالل حمادثاتي مع ناشطين من اجملتمع األهلي، مع شباب، مع مسؤولين حكوميين، . بإعجاب
يقولون يف  -إندونيسيا مثالً . تكلمنا حول نماذج أخرى ألن بلداناً أخرى نفذت عملية االنتقال تلك

. انك إذا أردت رؤية دولة ديمقراطية حيث تمَّ فيها تمكين النساء، فتعال إىل إندونيسياأحيان كثيرة 
حسناً أريد ان أرى دولة ديمقراطية ُتمكّن فيها النساء هنا بالضبط يف مصر، ألن استبعاد نصف 
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  .عدد السكان يعني إهمال نصف قدرة ما تستطيع مصر ان تصبحه
  

  .أردد صدى ذلك: سؤال
  

  )ضحك: (ينتونالوزيرة كل
  

  -أوالً كانت تونس، ثم تبعتها مصر: سؤال
  

  .صحيح: الوزيرة كلينتون
  

ليبيا، البحرين،  - واآلن تنتشر الرغبة يف التغيير كسريان النار يف الهشيم عبر املنطقة: سؤال
فهل لدى حكومة أوباما أية خماوف من أن . اليمن، اجلزائر، األردن وحتى اململكة العربية السعودية

أميركا بدأت تفقد بعض أخلص حلفائها يف املنطقة وان العديد من هذه االحتجاجات احلاشدة قد 
  تقود إىل تويل اإلسالميين زمام السلطة؟

  
حسناً، يقلقنا ذلك ألنه يعني، يف نظرنا، وجود وجهة نظر واحدة ممثلة يف : الوزيرة كلينتون

ان إجراء عملية انتخاب واحدة ال يشكل . جمتمعات متنوعة للغاية وذلك ليس ديمقراطية حقيقية
ولكننا دافعنا دائماً عن الديمقراطية، . فبناء الديمقراطية يتطلب وقتاً وجهداً . ديمقراطية حقيقية

عن حقوق اإلنسان، عن احلرية، ولدينا أصدقاء ونقوم بالعمل مع بلدان عبر العامل أجمع ال تعكس 
  .والعلن كانت دائماً نفس الرسالةولكن رسالتنا بالسر . دائماً تلك القيم

  
وحتى هنا يف مصر، أنت تعرفين أننا كنا نحث يف السر على إجراء تغييرات وكنا نحث يف العلن 

ومن اإلنصاف واملناسب القول ان الشعب املصري نفسه . على إجراء تغييرات، ولكننا مل ننجح
وهذا . نتقال إىل أبعد من احلكم القائماغتنم هذه اللحظة من التاريخ وأكد تصميمه على التحرك واال

ما نشاهد حصوله يف تونس، واجلهود التي تبذل يف أجزاء أخرى من املنطقة مل تكتمل بأي حال 
ويصادف اننا نؤمن بأن احلكومات واجملتمعات سوف تكون أكثر استقراراً إذ أدخلت . من األحوال

  .يام بذلكإصالحات ديمقراطية ولذلك نحث جميع أصدقائنا على الق
  

لقد أتيت للتو من باريس حيث حضرت اجتماعات جمموعة الثماين وحيث تقود اململكة : سؤال
كما كانت الواليات املتحدة . املتحدة وفرنسا الضغط إلنشاء منطقة حظر للطيران فوق ليبيا

ما هي هذه اإلجراءات؟ . تستشير األمم املتحدة حول احتمال فرض إجراءات أشد ضد القذايف
  قوبات إضافية او هل ان اخليار العسكري مطروح على طاولة البحث اآلن؟ع
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األمر مطروح على بساط البحث، وأعتقد ان بيان جامعة الدول العربية كان : الوزيرة كلينتون
دعوة اجلامعة العربية إىل العمل ضد إحدى الدول األعضاء فيها ألن العقيد . التزاماً استثنائياً

ته يف احلكم وهو يقتل أفراد شعبه، وبالطبع، يعرض حياة مليون مصري للخطر القذايف فقد شرعي
وهكذا عندما . باإلضافة إىل أولئك الذين ال يزالون يف ليبيا، كانت رسالة قوية بالفعل للجميع

اجتمعت يف باريس مع أعضاء جمموعة الدول الثماين، دار احلديث كله حول البيان الذي أصدرته 
وهكذا كما تعرفين، فقد طرح اللبنانيون والبريطانيون والفرنسيون مشروع . عربيةجامعة الدول ال

  .القرار
  

جتري حالياً مفاوضات مكثفة يف نيويورك ونحن نتكلم اآلن لتقرير ما إذا كان من املمكن حتقيق 
وهكذا تشارك . إجماع دويل حول قرار يفوض اتخاذ عمل قوي يشمل قيادة ومشاركة عربية

كانت بعض الدول معارضة جداً قبل صدور بيان . املتحدة بعمق يف تلك املفاوضاتالواليات 
وهناك شعور باحلاجة إىل االستعجال ألن . اجلامعة العربية، ولكنها اآلن أصبحت منفتحة أكثر

العقيد القذايف وقواته يتحركون باجتاه الشرق ولذلك نريد ان نرى جملس األمن يعمل بأسرع وقت 
  .ممكن

  
بعد انقضاء سنوات، مل يصبح العراق نموذجاً ديمقراطياً مستقراً كما كانت تأمل الواليات  :سؤال

املتحدة يف ان يصبح، ويقلق العديدون من أن يكون ذلك مصير بلدان أخرى يف املنطقة إذا تدخلت 
  .الواليات املتحدة عسكرياً 

  
دة ان تتخذ أي عمل أحادي اجلانب ولذا حسناً، ولهذا السبب ال تريد الواليات املتح: الوزيرة كلينتون

وسوف . فإن من املهم جداً ان ال يتخذ أي بلد إجراءات ما مل يفوض بذلك من جملس األمن الدويل
  .نرى ما إذا كان جملس األمن سيفعل ذلك اآلن

  
يبدو ان قضية إيران وضعت على نار خفيفة اآلن ألن االهتمام يتركز اآلن على بلدان أخرى : سؤال

وهم يسمون ما يحدث يف املنطقة بأنه . املنطقة، ولكن ال زال التهديد اإليراين حياً بالفعل يف
فما هي ردة فعل الواليات املتحدة عندما تسمعون . صحوة إسالمية وهددوا بالتدخل يف البحرين

  مثل هذه البيانات املتحدية الصادرة من أحمدي جناد؟
  

ل قمة النفاق من إيران التي سمحت لثورتها بأن تختطف حسناً ان ذلك يُشكِّ: الوزيرة كلينتون
 -وتتحول إىل دولة عسكرية مع سيطرة أكبر فيها لقوات احلرس الثوري يف هذه الفترة الزمنية

غير (إنه درس . 1979ومن احملزن جداً التعليق حول ما كان الشعب اإليراين يتوقعه يف عام 
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خر بأن الديمقراطية يجب ان تُنمى وُترعى بعناية وعدم للمصريين، والتونسيين ولكل بلد آ) مسموع
ويل ملؤ الثقة . السماح ألي كان باالدعاء انه يملك جميع األجوبة وانه الوحيد الذي يمكنه ان يحكم

وأعتقد ان مصر أظهرت ان املصريين مستعدون للدفاع عن حقوقهم واملطالبة . بالشعب املصري
  .وا أيضاً َ طرفاً يف صنع القرارات الضرورية للديمقراطيةباحلصول على تلك احلقوق وان يكون

  
فأنتم تبرهنون بشكل أساسي لإليرانيين ان . وهكذا أعتقد ان مصر تُشكِّل افضل توبيخ إليران

باستطاعتهم ان يتشدقوا بما يريدون وان يحاولوا بطريقة ما تعداد حماسنهم وأفضالهم، ولكنهم 
لثورتهم بأن تتنكر لسوء احلظ ألصوات شعبهم نفسه، حلقوقهم ال يستحقون أي فضل النهم سمحوا 

  .بالتصويت، حلرياتهم، وحلقوقهم، وهو الشيء الذي ال تسعى إليه مصر على اإلطالق
  

كيف ترين مصير عملية السالم يف الشرق األوسط املتوقفة بعد رحيل مبارك؟ رغم كل ما : سؤال
اس، ووعد بسد األنفاق إىل غزة وكان يحاول جرى، كان يحاول إجراء املصاحلة بين فتح وحم

  وهكذا ماذا اآلن بعد مبارك وبعد عمر سليمان؟. التفاوض حول إطالق سراح جلعاد شاليط
  

حسناً، أعتقد انه يوجد اآلن سبب أكبر ألن يحل اإلسرائيليون والفلسطينيون : الوزيرة كلينتون
ما يحدث يف املنطقة ويمنح هذا القدر الكبير من أعتقد ان . النزاع القائم بينهم وإنشاء حل الدولتين

ونحن . الطاقة والنشاط للديمقراطية يجب ان يشكل تشجيعاً قوياً لإلسرائيليين كما للفلسطينيين
  .مصممون على متابعة حتقيق السالم بين الطرفين

  
أنا . إصرارنحن نتحرك قدماً ب. مل تتثبط عزيمتنا رغم كل ما يقولونه. مل نتوقف أبداً عن سعينا

والرئيس أوباما أوضحنا ذلك مراراً وتكراراً ألننا نعتقد بالفعل ان من املهم اآلن أكثر من أي وقت 
أن نعمل للتأكد من ان الفلسطينيين يستطيعون حتقيق أحالمهم يف دولة وان تكون لهم 
زدهار ديمقراطيتهم وان إسرائيل تستطيع ان حتصل على األمن كي تتمكن من املساهمة يف اال

وآمل بأن ظروف هذه األحداث سوف تدفع بالفعل الطرفين إىل االقتراب اكثر . االقتصادي للمنطقة
  .من بعضهما البعض

  
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون، ال أستطيع أن أشكرك بما يكفي ملشاركتك معي : سؤال

وأتمنى أن تشكل عهداً مع التلفزيون  بالنسبة يل، كانت هذه بمثابة عودة جديدة،. يف هذا البرنامج
  .أشكرك لتخصيصك هذا الوقت يل. املصري بأن يكون وسيلة إعالمية اكثر حرية وانفتاحاً

  
  .حسناً، أشكرك لقيادتك يف هذا اخلصوص، أيضاً: الوزيرة كلينتون
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  .شكراً جزيالً لك: سؤال
  

  .شكراً جزيالً لك: الوزيرة كلينتون
  

  .شكراً جزيالً لك: سؤال
  

 نهاية النص

 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


