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وثيقة رقم :121

كلمة مستشار الرئيس األمرييك لألمن القومي توم دونيلون حول
الرشق األوسط[ 121مقتطفات]
 16أيار /مايو 2011

الكلمة التي ألقاها مستشار الرئيس لألمن القومي توم دونيلون ،يف معهد واشنطن لسياسة
الرشق األدىن ،كام أعدت لإللقاء:
().....
إن تعقب بن الدن والذي تم عىل نحو هادئ وحازم ليس هو املثال الوحيد عىل أن الرئيس أوباما
يقرن كلامته باألفعال.
بل إن هذا هو الحال أيضاً يف ما يتعلق بإيران.
().....
إن إيران بالفعل تواجه عقوبات هي األوسع واألشمل من أي وقت مىض ،ونتيجة لذلك فهي
تجد صعوبة يف التعامل مع أي بنك يتمتع بسمعة طيبة عىل املستوى الدويل؛ إلجراء املعامالت
باليورو أو بالدوالر؛ أو للحصول عىل التأمني الالزم للشحن؛ أو للحصول عىل رأس املال الجديد
لالستثامر أو الحصول عىل التكنولوجيا الالزمة لتحديث بنيتها التحتية املتهالكة يف قطاع النفط والغاز
الطبيعي —وقد وجدت أنه يف هذا القطاع الهام ،وحده ،تم إرجاء أو إيقاف مشاريع تبلغ قيمتها ما
يقرب من  60بليون دوالر .ومن الواضح أن قطاعات أخرى أيضاً تأثرت بذلك).....( .
إذن ،ال يخطنئ أحد ،فنحن ال تساورنا أية أوهام بالنسبة ملطامح إيران اإلقليمية .فنحن نعلم أنهم
سيحاولون استغالل هذه الفرتة من االضطراب ،ولذا سنظل متيقظني .إال أنه يجب علينا أن نتذكر
أيضاً أن إليران نقاط ضعف وثغرات كثرية.
فالنموذج اإليراين ،شأنه شأن القاعدة ،يفتقر إىل كونه ذا صلة بزماننا .فهو منوذج ال ميكن أن
يكون أكرث ُبعداً وتناقضاً منه مع تطلعات الربيع العريب).....( .
فخارجياً ،تعطي نشاطات الزعزعة اإليرانية عكس املرجو منها فهي توحد جريانها يف الخليج ضد
نشاطاتها —وهذا أمر سمعته مراراً عندما زرت الخليج يف الشهر املايض.
هذا أمر ال يتحدث فيه القادة العرب يف الرس وإمنا يف العلن أيضاً .فقد أعلن مجلس التعاون
الخليجي مؤخراً أنه “قلق جداً من استمرار التدخالت اإليرانية” واتهم طهران بإذكاء الطائفية.
أريد أن أكون واضحاً يف القول إن باب الدبلوماسية ال يزال مفتوحاً أمام إيران .لكنه يجب أن
تكون الدبلوماسية ذات معنى وليست محاولة تكتيكية لتجنب مزيد من العقوبات.
هذه الخيارات ال تزال قامئة بالنسبة للحكومة اإليرانية .وستحافظ أمريكا ورشكاؤنا يف نفس الوقت
عىل استمرار الضغوط من خالل مواصلة جهودنا العقابية الحالية مع السعي نحو العثور عىل مجاالت
جديدة من النشاط الستهدافها.
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سنواصل العمل الشاق من أجل بناء رصح أمن إقليمي واالحتفاظ بوجود عسكري قوي وتجهيز
أصدقائنا بأنظمة اإلنذار والدفاع الصاروخي —مبا يف ذلك أسلوبنا املرحيل التكيفي.
نحن نفعل كل هذه األمور ألنها تصب يف املصلحة األساسية لبالدنا .ونعملها ألن أمريكا تقف إىل
جانب أصدقائها وحلفائها.
وال يوجد لنا يف هذه املنطقة صديق وحليف أقرب إلينا من دولة إرسائيل.
فالعالقة األمريكية اإلرسائيلية صداقة حميمة متأصلة يف القيم املشرتكة واألرضية الثقافية
املشرتكة .ولكنها تطورت أيضاً إىل رشاكة اسرتاتيجية متعددة الطبقات من أجل تقديم مصالحنا
املشرتكة ومواجهة املخاطر املشرتكة.
ولذا فإن التزامنا بأمن إرسائيل ال يتزعزع .إذ إننا ندرك التهديدات التي تواجهها إرسائيل .وعلينا
أن نتفهمها ألن أولئك الذين يهددون إرسائيل يهددوننا أيضاً.
وهذا يبدأ عىل املستوى االسرتاتيجي ،من حيث عمل بلدانا معا منذ حقائق الحرب الباردة إىل
الشك وعدم اليقني املحيط بالربيع العريب من أجل صياغة مفهوم للمشهد االسرتاتيجي .لقد اختلفنا
كثرياً حول التضاريس الدقيقة للمشهد لكننا أثرينا ،من خالل حوارنا املستمر والرصيح جداً ،فهم
بعضنا البعض للتحديات التي نواجهها كالنا.
لقد تشاركنا يف أحسن أفكارنا حول أنجع الوسائل ملطابقة مواردنا مع املتطلبات النابعة من
نظرتنا االسرتاتيجية إىل العامل .فهناك عىل أعىل املستويات اجتامعات واتصاالت هاتفية منتظمة بني
الرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو .وسيجتمعان يف البيت األبيض يف األسبوع القادم.
ونحن نجري هذه املناقشات أيض ًا من خالل طائفة من القنوات هي :الحوار االسرتاتيجي
واملجموعة السياسية والعسكرية املشرتكة والكثري غريهام .وهذه القنوات مستمرة وقد أثبتت
جدواها عىل كل مستوى من مستويات حكومتينا.
إن العالقة الدامئة التي ك ّونها كبار قادتنا مع نظرائهم اإلرسائيليني أرست أساساً متيناً صلداً من
الثقة بني البنتاغون ووزارة الدفاع اإلرسائيلية .ففي العام  2010وحده زار نحو  200من كبار مسؤويل
وزارة الدفاع إرسائيل ،كام زار املسؤولون العسكريون اإلرسائيليون رفيعو املستوى الواليات املتحدة
عدة مرات.
ثم إن حوارنا املتعدد الجوانب أدى إىل خطوات ملموسة تعزز أمن إرسائيل .ففي حني أن بعضه
منصب عىل الضجيج وتحويل األنظار ،فإن اهتاممنا منصب عىل األساسيات .ودعوين أكون رصيحاً
قدر اإلمكان فأقول :إن أساسيات هذه العالقة االسرتاتيجية أقوى جداً مام كانت عليه عىل اإلطالق.
وكل واحد منكم يف هذه القاعة يدرك مدى التزامنا بتفوق إرسائيل العسكري النوعي فإننا ندعم
ذلك االلتزام بنحو  3باليني دوالر من التمويل العسكري الخارجي سنوياً بغض النظر عن البيئة
امليزانية .وقد ساعد ذلك إرسائيل عىل ضامن مستقبلها يف جوار صعب .وجعلنا أفضل التكنولوجيات
لدينا مثل املقاتلة الضاربة املشرتكة واألسلحة التحفظية املتقدمة يف الوقت ذاته متوفرة يف متناولها
يك تستطيع إرسائيل الدفاع عن نفسها ضد أي أخطار تنشأ.
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وعملت الواليات املتحدة عىل مدى أكرث من عقدين من الزمن لتحسني حامية شعب إرسائيل
من الخطر الحقيقي امللح للصورايخ والقذائف وذلك من خالل مشاركة إرسائيل يف تطوير نظام دفاع
صاروخي واسع النطاق .ونحن نتعاون يف مجمل تطوير ونرش وتشغيل هذه األنظمة باستمرار .وكان
دعمنا املايل والتكنولوجي أساسياً لنظامي أرو ومقالع داود للحامية من الصواريخ البالستية القصرية
والطويلة املدى.
ومن األمثلة األخرية عىل التزام الرئيس بحامية إرسائيل من بالء القذائف والصواريخ ،التزامنا
بالقبة الحديدية —وهي عبارة عن منظومة دفاعية متقدمة للصواريخ القصرية املدى جرى نرشها
مؤخراً .ففي العام  2008زار السناتور أوباما ،آنذاك ،أثناء حملته االنتخابية سديروت حيث شهد
بنفسه مبارشة الدمار من موجات الهجامت الصاروخية .لذا طلب الرئيس يف العام املايض من
الكونغرس منح إرسائيل مبلغ  205ماليني دوالر إضافياً زيادة عىل دعم قوات األسطول والبحرية
الذي تتلقاه إرسائيل إليجاد القبة الحديدية .وقد تعاونت الواليات املتحدة بشكل وثيق مع إرسائيل
طيلة عملية إنتاج القبة الحديدية ،وسيمكن التمويل اإلضايف الذي طلبه الرئيس للقبة الحديدية
جيش الدفاع اإلرسائييل من نرش أنظمة إضافية عرب إرسائيل يف السنوات املقبلة.
وقد أثبتت القبة الحديدية جدواها فعالً باعرتاضها  8صواريخ من أصل  9أطلقت عىل برئ السبع
وعسقالن يف يوم واحد.
ونحن فخورون بتأييدنا هذا املرشوع .فمن املحتوم أن نفعل ذلك ألنه ال ميكن أن يقوم سالم
بدون أمن .فالعالقة بني السالم واألمن متشابكة معقدة ومتبادلة يف الوقت ذاته .ولن يكون سالم
حتى تصبح إرسائيل آمنة ،لكن إرسائيل لن تكون أبداً آمنة متاماً يف غياب سالم حقيقي موثوق به.
لهذا السبب ،ظل الرئيس أوباما ملتزماً منذ البداية بعملية ميكن أن تؤدي إىل الحل الخاص
بالدولتني —دولة إرسائيل اليهودية والدولة الفلسطينية— اللتني تعيشان جنباً إىل جنب يف سالم وأمن.
ّ
فحل دائم قائم عىل الدولتني ال ميكن أن يتحقق إال من خالل املفاوضات .فال وجود لطرق
مخترصة إليه .إال أنه ال ينبغي ألي طرف أن يطمنئ إىل الوضع الراهن .إذ تعلمنا يف الرشق األوسط أن
الوضع الراهن ليس مستقراً أبداً .فهناك ساعة دميغرافية سكانية وأخرى تكنولوجية تواصالن السري
عقاربهام .وهناك جيل جديد من القادة الذين سيربزون يف املنطقة نتيجة للتغريات الجارية حالياً.
ومن مصلحة الجميع أن يرى أن ذلك السالم ممكن.
إن هذا وقت من التغيري وعدم اليقني اللذين ال سابق لهام يف الرشق األوسط .وأنا أعلم أن هناك
من يرون شبح تهديدات جديدة وأخطار كربى يف األفق .ونحن ندرك تلك النظرة .فالقاعدة ،حتى يف
غياب قائدها ،ال تزال تتآمر عىل قتل األبرياء .وإيران ال تزال محتفظة مبطامحها النووية ونشاطاتها
يف زعزعة االستقرار .وإرسائيل وأمريكا مستمرتان يف مجابهة طائفة من األخطار املروعة .ولذا سنظل
متيقظني دوماً لهذه التحديات.
لكن هذا وقت أيضاً للفرص العظيمة ألمريكا وحلفائها.
فقد جاءت حكومتنا إىل السلطة وهي مصممة عىل اسرتداد الهيبة والسلطة والنفوذ األمرييك.
وهذا ال يعني شق طريق شجاع ،وإمنا يعني انتهاجه .ال يعني مجرد رسم األهداف الصعبة ،ولكنه
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يعني املثابرة والتصميم عىل تحقيقها .وال مجرد القول إننا سوف نفعل وإمنا أن نفعله .ونحن نفعل
سواء يف مواجهة األخطار التي تشكلها القاعدة وإيران أو بالنسبة لتعزيز أمن إرسائيل .وشكراً لكم.

وثيقة رقم :122

مؤمتر صحفي بني باراك أوباما وامللك األردين عبد الله الثاين حول
122
الربيع العريب واملفاوضات اإلرسائيلية الفلسطينية
 17أيار /مايو 2011

نص ترصيحات الرئيس أوباما وامللك عبد الله الثاين بعد اجتامعهام بالبيت األبيض 17 ،أيار /مايو،
البيت األبيض ،مكتب السكرتري الصحفي:
بالطبع ،من دواعي رسوري البالغ أن أرحب مرة ثانية بصديقي الحميم امللك عبد الله يف
البيت األبيض .لدى الواليات املتحدة واألردن عالقة طويلة العهد وعالقة غري عادية من التعاون يف
طائفة كبرية من املجاالت .وإنني أقدر نصائح جاللته يف كثري من املناسبات ،ومن الجيل أن هذا اللقاء
كان فرصة لنا يك نتبادل وجهات نظرنا حول التحوالت االستثنائية الجارية يف جميع أنحاء الرشق
األوسط ،جميع أنحاء املنطقة.
بحثنا الوضع يف ليبيا؛ ونحن ممتنون لدعم مجموعة كبرية من الدول العربية يف جهودنا للتيقن
من إيصال املساعدات اإلنسانية وتأمني حامية إنسانية داخل ليبيا .وبحثنا التحول الرسيع الجاري
يف بلدان مثل مرص وتونس ،واتفق كالنا عىل أنه من األهمية الحاسمة مبكان أن ال مييض اإلصالح
السيايس قدماً فحسب بل أن تواكبه إصالحات اقتصادية هناك كذلك .ألن الكثري جداً مام يجري هناك
متصل بطموحات صغار السن يف جميع أنحاء العامل العريب بأن يتمكنوا من تقرير مصريهم بالذات
ومتابعتهم التعليم وحصولهم عىل وظائف ومتكنهم من إعالة أرسهم .وسينطوي ذلك عىل وجوب
إعادة بناء بعض من البنى التحتية القدمية التي كانت تعيق قدراتهم عىل التقدم.
وتطرق جاللته لجهود اإلصالح الجارية داخل األردن كذلك؛ ونحن رحبنا مببادرات سبق أن تبناها
جاللته .ونحن نشعر بثقة أنه وإىل املدى الذي يتمكن هو من دفع هذه اإلصالحات قدماً سيرتجم
ذلك خرياً لألمن واالستقرار يف األردن وكذلك سيعود بالنفع عىل الرخاء االقتصادي للشعب األردين.
ونحن يسعدنا جداً أن ندعمه يف هذا املضامر.
ويف هذا اإلطار كان من األمور التي ناقشناها كيف ميكن للواليات املتحدة أن تواصل دعمها
لهذه الجهود االقتصادية التي اعتمدها جاللته .وبالتايل يرسين أن أعلن أننا خصصنا عدة ماليني من
الدوالرات من خالل أوبيك وأن حوايل مليون دوالر سترصف عىل التنمية االقتصادية داخل األردن.
إضافة إىل ذلك ،ويف ضوء الطفرة الكبرية يف أسعار السلع يف جميع أنحاء العامل ،سنقوم بتزويد األردن
بكمية  50ألف طن من القمح .وكل هذه (املعونات) ستساعد يف إشاعة استقرار كلفة املعيشة
والوضع اليومي لألردنيني ،كام ستوفر أساساً يتيح لإلصالحات االقتصادية أن متيض قدماً وللتنمية يف
املدى البعيد أن تتحقق .لهذا نحن سعداء جداً بأن ننخرط مع جاللته يف هذه املسألة.
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