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مؤتمر صحايف لوزيرة اخلارجية األميركية، هيالري كلينتون، ونظيرها املصري، 
   العربي، يتناول العالقات الثنائية والتطورات يف البالد العربية نبيل

  

  15/3/2011القاهرة، 
  
  
  

لقد . أود أن أحتدث باللغة اإلجنليزية أوالً لكي أرحب بوزيرة اخلارجية: وزير اخلارجية العربي
بحثن كل شيء حول مصر، والشرق األوسط، وبالتحديد . ادثات ثنائية ومتعددة األطرافأجرينا حم
وأعتقد أنه من جانبنا، قدرنا كثيراً . ناقشنا فيما بيننا أيضاً مسائل تتعلق بفلسطين. حول ليبيا

ونحن نقدر ذلك ونأمل بأن تستمر العالقة الوثيقة جداً مع الواليات . مواقف وزيرة اخلارجية
  .تحدة يف االزدهار يف املستقبلامل
  

حسناً، دعني أبدأ بالتعبير عن مدى سعادتي بعودتي إىل القاهرة وأن تتاح يل : الوزيرة كلينتون
هذه الفرصة ملقابلة وزير اخلارجية وأعضاء آخرين من احلكومة املصرية ملناقشة طائفة واسعة 

ومباشر ألبناء الشعب املصري إن هذه  ولكنني أريد أن أبدأ بالقول بشكل واضح جداً. من القضايا
اللحظة التاريخية هي ملك لكم، وهي تمثل إجنازكم وقيامكم بتحطيم احلواجز والتغلب على 
العقبات سعياً لتحقيق حلم الديمقراطية، والواليات املتحدة والرئيس أوباما وأنا سنقف إىل 

  .جانبكم وأنتم تواصلون هذه املسيرة
  

يين، راقبنا بإعجاب عظيم وإلهام كبير ليس فقط النشاطات يف ميدان وكالعديد من األميرك
التحرير بل وأيضاً الدعم العارم لقيام مستقبل جديد يسيطر فيه املصريون على مصيرهم 

وكان التضامن الذي أظهره املصريون فيما بينهم عبر جميع التيارات واألطياف مؤثرًا . بأنفسهم
  .كثيراً على العديد منا

  
                                                            

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

ARABIC&E=base64&P=509363&B=‐‐
0_%3D0ABBF2C4DF963D2D8f9e8a93df938690918c0ABBF2C4DF963D2D&T=text%2Fhtml;%20name=

%22=?windows‐1256?B?VGh1cnNkYXkuaHRt?=%22&N==?windows‐
1256?B?VGh1cnNkYXkuaHRt?=&attachment=q&XSS=3  
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الشجاعة وهذا التضامن سوف يخدمان شعب مصر جيداً ألن الطريق إىل الديمقراطية، كما  فهذه
تدرك ذلك الواليات املتحدة، لكونها أقدم ديمقراطية يف العامل، رغم عدم كونها أقدم حضارة يف 

 ونهنئكم على مباشرة العمل على ما سوف يُشكِّل فصالً. إننا ندرك مدى صعوبة هذا املسار. العامل
  .جديداً مهما للغاية يف التاريخ األسطوري ملصر

  
لقد جئت لالستماع أكثر . وكما قال وزير اخلارجية، أجرينا مناقشة شاملة حول العديد من القضايا

أردت أن استمع مباشرة إىل احتياجات مصر، وبصورة خاصة االقتصادية منها، . مما جئت للتكلم
يترافق مع اإلصالح االقتصادي، وأنه يجب إيجاد  ألننا ندرك أن اإلصالح السياسي يجب أن

  .وظائف ومداخيل متصاعدة وفرص للجميع
  

إننا نشعر بقلق عميق حيال املواطنين املصريين الذين . كما ناقشنا أيضاً الوضع احلايل يف ليبيا
ن لقد قمنا بدور للمساعدة يف إعادة املصريين إىل الوطن الذين تمكنوا م. ال يزالون يف ليبيا

الوصول إىل تونس، ولكننا ندرك أن هناك الكثير من املصريين الذين ال زالوا عاجزين عن العودة 
  .إىل الوطن

  
وسوف تسنح يل فرص مناقشة هذه املسألة غداً مع رئيس الوزراء ومع القائد  –كما ندعم أيضاً 

جراء انتخابات حرة اخلطوات التي يجري اتخاذها لوضع األسس الالزمة إل - العام للقوات املسلحة
ونزيهة، واحلاجة ألن تكون هذه االنتخابات ذات معنى، وان تستند إىل أساس قوي يكون مستقراً 

بما يكفي وقوياً بما يكفي للتحرك نحو املستقبل من أجل إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، 
  .للحصول على نتائج تعطيكم قادة قادرين على االستجابة لطموحاتكم

  
ين بشكل خاص أننا ناقشنا أنا والوزير بتفصيل كبير مع آخرين كانوا هناك االحتياجات كما يسر

وأرحب باإلعالن الذي صدر . االقتصادية، واحلاجة إلعادة بناء قوات شرطة حتظى بثقة الشعب
اليوم حول تفكيك جهاز أمن الدولة القائم وإعادة بناء جهاز أمني بديل يستجيب الحتياجات 

  .املصريين
  

باملئة من  99كما ركزنا اهتمامنا على مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة احلجم ألن نسبة 
وقد اصطحبت معي . الوظائف يف مصر متوفرة لدى مؤسسات األعمال الصغيرة واملتوسطة احلجم

، اليزابيت ليتل فيلد، لكي تناقش الطرق )OPIC(رئيسة شركة االستثمارات اخلاصة عبر البحار 
ونريد أن نرى التزاماً حمدداً جداً من جانب شركة . ستطيع من خاللها أن ندعم هذه اجلهدالتي ن

االستثمارات اخلاصة عبر البحار والبنك األميركي للتصدير واالستيراد من أجل تأمين خطابات 
اعتماد لتشجيع استثمارات القطاع اخلاص نظراً ألن النمو االقتصادي يف مصر ال يعتمد على 
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وهكذا، كلما . ف احلكومية فحسب بل وأيضاً على الوظائف التي يؤمنها القطاع اخلاصالوظائ
كانت قدرتنا على تشجيع ودعم االستثمار املباشر األجنبي أكبر، كلما اعتقدنا أن ذلك سوف يكون 

  .مفيداً للشعب املصري
  

عند طلبي، أدخلنا  ونزوالً. مليون دوالر كمساعدة اقتصادية فورية 90لقد التزمنا بتأمين مبلغ 
مشاريع قوانين إىل جملس الشيوخ يف الواليات من خالل السناتور كيري والسناتور ماكين من 

األميركية مماثل ملا فعلته الواليات املتحدة –أجل إنشاء صندوق تمويل للشركات املصرية 
ألننا نريد أن وسوف ننسق بشكل وثيق مع نظرائنا املصريين . بالنسبة ألوروبا الوسطى والشرقية

  .نستجيب لالحتياجات التي لديكم
  

يناير، وقبل أن تبدأ االحتجاجات، حذرت خالل مؤتمر عقدته يف الدوحة /يف أوائل كانون الثاين
ولكن اليوم، وبفضل الشعب املصري، . بأن أساسات الدول يف املنطقة بدأت تغوص يف الرمال

  ).تصفيق. (وتهانينا على ذلك. وليد الديمقراطيةلقد بدأت مصر، أم الدنيا، يف ت. بدأت مصر تنهض
  

أود أن أضيف جمرد كلمة واحدة، ألن وزير املالية . شكراً لك على ذلك: وزير اخلارجية العربي
وقدما لوزيرة اخلارجية صوراً دقيقة عن الوضع، . ووزير التعاون االقتصادي كانا حاضرين هناك

لوزيرة بصورة إيجابية ويجب أن أقول بأننا جميعنا وقد استجابت ا. الوضع االقتصادي، يف مصر
  هل هناك من أسئلة؟. نشكرها على كونها شددت على رسالة مهمة جدًا، ونشكرها كثيراً على ذلك

  
بدأت . مرحباً، وقبل أن نتلقى األسئلة دعوين أقول كلمات قليلة). باللغة العربية: (منسق احلوار

لقد تأخرنا عن املوعد املقرر للمؤتمر . كريماً للوزيرة كلينتونالتحدث باللغة اإلجنليزية أيضاً، ت
لست متأكداً ما إذا كان الوقت سيسمح . دقيقة 15كان من املفترض أن تتوفر لنا مدة . الصحفي

ولكني أطلب بالفعل أن يطرح . يعتمد هذا األمر على سعادتك وعلى الوزير. دقيقة أو أكثر 15بمدة 
ين عدداً قليالً جداً من األسئلة، ربما سؤالين أو ثالثة أسئلة من كل جميع الصحفيين واملراسل

أن نفسح اجملال  - جانب، على أال يستغرق كل سؤال أكثر من دقيقة واحدة كي نستطيع أن نتلقى
  .لسعادتها لإلجابة عليها

  
  )باللغة العربية(

  
ن مني أن اختارهم، أن تريدو. سؤال واحد من اجلانب األميركي، وسؤال آخر من اجلانب املصري

  أدعوهم؟
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  .كيت جونسون، من صحيفة وال ستريت جورنال: سؤال
  

  .حسناً. ومن ثم نتحول إىل جانبكم: منسق احلوار
  

  ....السيدة الوزيرة: سؤال
  

  .ها هو آتٍ. مكبر الصوت. آه: الوزيرة كلينتون
  

نهاية هذا األسبوع سيجري  يف. السيدة الوزيرة، لقد أحملت إىل أسس الديمقراطية املصرية: سؤال
فيا ترى ما إذا كانت الواليات املتحدة لديها أية . استفتاء حول بعض التعديالت الدستورية

  .االنتقال إليها - هواجس بشأن سرعة وشكل الديمقراطية املصرية
  

 لقد رأينا الوضع على األرض اليوم مع. ويف مالحظة ذات صلة، فقد أحملت أيضاً إىل الوضع الليبي
فهل توجد فائدة بعد اآلن من االستمرار يف التكلم حول . تقدم قوات النظام يف طريقها إىل بنغازي

إنشاء منطقة حظر للطيران على اعتبار الوضع القائم على األرض؟ وإذا كان األمر كذلك، ما الذي 
إلجراءات تودين أن ينفذ بصورة حمددة، أعمال يتخذها الالعبون اإلقليميون الذين دعموا هذه ا

  بصورة علنية؟
  

السؤال األول، نحن ندعم املصريين يف حتديد . حسناً، انهما سؤاالن كبيران: الوزيرة كلينتون
هناك االستفتاء حول التعديالت الدستورية التي ستجري يف . مستقبلهم الديمقراطي اخلاص بهم

صويت بنعم أو ال لتقرير ما من الواضح أن األمر يعود إىل الشعب املصري للت. نهاية هذا األسبوع
لقد قابلنا عدداً من املصريين عبر سفارتنا وعبر اتصاالت . إذا كانوا يوافقون على تلك التعديالت

. وكما تعرف فإن وكيل الوزارة بيل بيرنز كان هنا وأجرى مشاورات موسعة. أخرى قمنا بها
دم يف تقرير متى يجب إجراء وندرك انه جتري مناظرات داخل مصر نفسها حول توقيت وسرعة التق

وهكذا، ليس لدينا أي رأي، لدينا رسالة دعم واضحة ملا يقرره املصريون ويكون من . االنتخابات
  .صاحلهم

  
وتشاورت . وثانياً، فيما يخص ليبيا، لقد رحبنا ببيان جامعة الدول العربية الذي صدر يوم السبت

شروع قرار قدمه إىل علك تدرك أنه هناك مول. أمس يف باريس مع زمالئي يف جمموعة الثمانية
جملس األمن الدويل بصورة مشتركة املندوبون البريطاين والفرنسي واللبناين وجتري مناقشته يف 

ونحن نتشاور مع جامعة الدول العربية حول فهمها ألهداف وأساليب . هذا الوقت يف نيويورك
احلاجة املاسة لذلك إننا ندرك . تنفيذ منطقة حظر الطيران باإلضافة إىل أشكال أخرى من الدعم
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ونحن نبحث عن طرق لندعم من خاللها املعارضة، . ولهذا السبب نرفع حجم مساعدتنا اإلنسانية
ولكننا نعتقد أن هذا يجب أن يكون جهداً دولياً وان تتخذ . التي التقيت بأعضائها مساء أمس

  .قرارات يف جملس األمن بغية حتقيق تقدم يف هذه اخلطوات
  

هناك مشكلة . الواقع أنى أريد أن أطرح سؤاالً حول البحرين. جملة) غير مسموع( شكراً لك: سؤال
يبدو أن مشكلة جديدة ستحصل بين السنة . إنه سؤال موجه إىل الوزيرين، رجاء. اآلن يف البحرين

  كيف تنظرين إىل هذه املشكلة؟ . والشيعة
  

يات املتحدة أن تتعامل مع مشكلة والنقطة الثانية، إذا كان بإمكاين أن أسال، هل تستطيع الوال
  .الدين العام يف مصر؟ ومع هذين السؤالين، أشكركما

  
  هل تريد البدء بتناول مسألة البحرين؟: منسق احلوار

  
سوف أعلق إذا سمحت يل على االستفتاء بصفتي ) غير مسموع(حسناً، : وزير اخلارجية العربي

نجري استفتاء لتحسين مواد الدستور السابق، ما يتوجب أخذه بعين االعتبار هو أننا س. مصري
هذا من الناحية  -ولذا فإن الهدف هو التحسين. الذي مل يكن يعمل بصورة جيدة يف احلقيقة

  .األوىل
  

هو أننا نتوقع حصول استفتاءات حرة بدون أي ) غير مسموع(واألمر األهم ويحتل املرتبة األوىل 
تعديالت ) غير مسموع(تفتاء مثالياً وأن يكون البداية لـِ ونأمل أن يكون هذا االس. نوع من التدخل

  .على الدستور والعمل يف اجملال الدستوري لصياغة دستور جديد
  

  )باللغة العربية(
  

يقلقنا . حسناً، نحن ندعو جميع األطراف يف البحرين إىل الهدوء وضبط النفس: الوزيرة كلينتون
ول أعمال حتريضية وعنف مذهبي تقوم بها جميع بصورة خاصة ازدياد ورود التقارير حول حص

إن استعمال القوة والعنف من أي مصدر كان سوف يؤدي إىل تفاقم األوضاع وخلق . اجلماعات
  .بيئة أكثر صعوبة بكثير للتوصل إىل حل سياسي

  
لذا، فإن نصيحتنا جلميع األطراف هي أنه يجب عليهم أن يتخذوا اآلن خطوات للتفاوض من أجل 

من الواضح أن القضايا األمنية مهمة ألنها تفرض وجود بيئة مستقرة . ل إىل حل سياسيالتوص
ونحن ندرك أن حكومة . ولكن من املهم أن يلتزم اجلميع بذلك. وأمن إلجراء مثل هذه احملادثات
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ونأسف ألن احلوار . البحرين طلبت املساعدة من زمالئها األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي
وا القيام به مل يبدأ بعد، وندعو جميع األطراف بأن يباشروا فوراً ذلك احلوار والبحث عن الذي حاول

  .طرق للتسوية من أجل التوصل إىل حل سلمي
  

  ومشكلة الدين العام؟: سؤال
  

وكما أخبرت الوزراء، فإن مصر، كما . حتدثنا مطوالً حول مشكلة الدين العام: الوزيرة كلينتون
وهكذا فإن جزءاً من . لد يملك جدارة ائتمانية كبيرة ألنكم تسددون ديونكم دائماًعليكم أن تدركوا، ب

التحدي الذي نواجهه هو كيف نستطيع املساعدة، ونحن ننظر يف طرق للقيام بذلك وقد ناقشنا 
  .عدداً منها هذا املساء

  
  .أدعو مات يل لطرح سؤاله، من فضلك: منسق احلوار

  
وأدرك أنك حتدثت مع وزير اخلارجية . الذي طرح حول البحرين أردت أن أتابع السؤال: سؤال

من املفترض . وأتساءل ماذا يمكنك أن تقوليه لنا حول تلك احملادثة. السعودي قبل فترة قصيرة
ولكن ماذا كان . أنك وجّهت نفس النداءات التي تدعو إىل الهدوء وضبط النفس تماماً كما فعلت هنا

عودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة وآخرون متوجهون إىل رده؟ هل خاب أملك ألن الس
  البحرين؟

  
فبموجب االتفاقات املعقودة بينهم يف اخلليج، . حسناً، لن أقوم بتوصيف أعمالهم: الوزيرة كلينتون

ولكني قلت نفس الشيء تماماً إىل . يحق لهم طلب تلك املساعدة، وهذا ما فعلته حكومة البحرين
قلت أنه ال يمكن أن تكون التحديات . ململكة العربية السعودية الذي قلته اآلنوزير خارجية ا

فبينما يتحركون لتلبية طلبات حكومة البحرين، يجب عليهم، كما . األمنية بديالً للحل السياسي
ولدينا هناك مسؤول كبير من وزارة اخلارجية، . على اجلميع، العمل على تعزيز احلوار بين األطراف

الوزيرة جيف فلتمان، الذي يعمل مع األطراف يف الوقت الذي نتحدث فيه اآلن، ألننا نعتقد مساعد 
بشدة بأنك ال تستطيع حل هذه املشكلة من خالل حماولة االعتماد على السيطرة األمنية، يجب أن 

  .يكون هناك حل سياسي
  

  )خارج امليكروفون: (سؤال
  

  .ها هو امليكروفون: الوزيرة كلينتون
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  )باللغة العربية: (سؤال
  

  )باللغة العربية: (وزير اخلارجية العربي
  

بتلقي أسئلة أخرى؟ ربما سؤال ) غير مسموع(هل ان سعادتكما، الوزيرين راغبان : منسق احلوار
  واحد آخر؟

  
  )غير مسموع: (سؤال

  
  ....حسناً، هل يل أن أجيب عليه : الوزيرة كلينتون

  
  .نعم: منسق احلوار

  
قبل كل شيء، أريد أن أبدأ من حيث أنهى ). ضحك. (حسناً، ال أريد أن أخيب أملك: ونالوزيرة كلينت
لدى مصر والواليات املتحدة العديد من املصالح االستراتيجية املشتركة وسوف . الوزير كالمه

أعتقد . تستمر مصر الديمقراطية بأن يكون لها مصالح استراتيجية مشتركة مع الواليات املتحدة
وتؤمن الواليات املتحدة . حات التي رآها العامل يف ميدان التحرير هي طموحات أساسيةأن الطمو

  .بقوة بدعم التحول الديمقراطي يف مصر
  

ال أعرف بوجود شخصين يتفقان حول كل شيء، فكم . واآلن هل سنتفق حول كل شيء؟ كال
تالفات أو سوف يكون هناك بعض االخ. ولكن لدينا عالقة انفتاح، وسوف نستمر. باألحرى بلدين

لدينا بعض وجهات النظر اخملتلفة ولكني أعتقد، كما يحصل بين األصدقاء، أن من املهم احملافظة 
  .وبالتأكيد، أعتقد أنني والوزير ملتزمان باحلفاظ على ذلك. على خطوط االتصال تلك بين البلدان

  
  .غير مسموع: سؤال

  
  ل جانب؟بالتأكيد، سؤال واحد من ك: الوزيرة كلينتون

  
إذا سوف يكون اآلن ستيف مايرز من صحيفة نيويورك . سؤال واحد من كل جانب: منسق احلوار

  .تايمز
  

  ).غير مسموع(سوف أؤجل ذلك إىل : سؤال
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  ).غير مسموع(حسناً : منسق احلوار

  
  )باللغة العربية: (سؤال

  
  .عليهمل أفهم السؤال بكامله، ولكن دعني أحاول أن أجيب : الوزيرة كلينتون

  
أوالً، نحن ملتزمون التزاماً كامالً يف الواليات املتحدة، وبالتأكيد فإن الرئيس أوباما وأنا 

مصممان على القيام بكل ما يف وسعنا خللق أجواء صاحلة لتحقيق حل الدولتين بين اإلسرائيليين 
يخه الذي يعود، كما وكنا أنا والوزير نفكر بتار. بل لقد مضى الوقت. لقد حان الوقت. والفلسطينيين

تعرفون، إىل اتفاقات كامب ديفيد، وتاريخي أنا مع زوجي، عندما اقتربنا من احلل ولكن دون أن 
ونعتقد أن ذلك . ولذلك فنحن مصممون على االستمرار يف دفع األمر قُدماً. نقترب بدرجة كافية منه

ني، الذي يستحق بأن يصب يف مصلحة اجلميع، وبصورة خاصة جداً يف مصلحة الشعب الفلسطي
  .يكون له دولة خاصة به

  
. ويف ظل ظروف صعبة للغاية، تقوم السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية ببناء مؤسسات دولة

وافتخر . وقد أثنى البنك الدويل على ما تقوم به بالقول أنهم حققوا بالفعل قدراً كبيراً من التقدم
ولكننا نريد أن نراهم ينعمون بالفائدة . ي يف تنفيذ ذلكبأن الواليات املتحدة هي شريكهم الرئيس

  .السياسية يف أن تكون لهم دولة خاصة بهم وسوف نستمر يف الدفع حتى يتحقق ذلك
  

أعتقد أن على سعادة الوزيرة كلينتون الذهاب، ولذلك ال أعتقد انه يوجد أي جمال ما : منسق احلوار
  ...مل يقرر الوزير

  
  ريد أن جتيب؟ سؤال واحد آخر؟أت: الوزيرة كلينتون

  
  ).غير مسموع(كال، كال، : وزير اخلارجية العربي

  
أتريد أن جتيب؟ نعم، نعم، دعونا من فضلكم أن جنعل الوزير يجيب على ذلك، : الوزيرة كلينتون

  .بالتأكيد
  

. صرطُرح علي سؤال حول العالقات يف املستقبل بين الواليات املتحدة وم: وزير اخلارجية العربي
إن كافة النقاط التي تطرقت إليها وزيرة . أجبت قبالً أنها تسير إىل األمام بقوة -وما قلته بالفعل
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أما فيما يخص السؤال . اخلارجية مشجعة للغاية فيما يتعلق باملشكلة االقتصادية يف مصر
إىل حل  للوصول) غير مسموع(املتعلق بفلسطين، فسوف اسمح لنفسي أن أقول بأننا ناقشنا مسألة 

  . واجلواب الذي حصلت عليه مشجع ومرضٍ جداً. للمسائل
  

 .شكراً لكم. شكراً للجميع: منسق احلوار

 



 

 
 

  

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  
 


