
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 السياسة األمريكية يف الشرق األوسط 
  سبتمرب١١ما بعد 
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 إدوارد ووكر
 مدير معهد الشرق األوسط ومساعد وزير الخارجية األمريكي األسبق 

 وايت فولر
 عضو سابق في مجلس الشيوخ األمريكي 



 مركز القدس للدراسات السياسية 

٢ سبتمرب١١السياسة األمريكية يف الشرق األوسط ما بعد 

 
 " سبتمرب١١ بعد السياسة األمريكية يف الشرق األوسط ما"

 
عقد مركز القدس للدراسات السياسية يف التاسع والعشرين من أكتوبر مائدة مستديرة استضاف فيهـا               

مدير معهد الشرق األوسط  ومساعد  وزير اخلارجية االمريكي السابق إدوارد ووكر وعضو جملس الشيوخ السابق                  
 سبتمرب وقد شارك يف النـدوة       ١١يف الشرق األوسط بعد     السفري وايت فولر  حتدثا خالهلا عن السياسة األمريكية          

 .عدد من الشخصيات السياسية  وقادة األحزاب واألكادمييني ونشطاء يف جمال حقوق اإلنسان 
 

 ويعريب الرنتا
 للدراسات السياسية  مدير مركز القدس 

خلارجية األمريكـي   اسعد اهللا مساءكم مجيعا وامسحوا يل أن ارحب بالسيد إدوارد ووكر مساعد وزير ا             
األسبق وعضو جملس الشيوخ السابق السفري وايت فولر الذي سوف يتحدث عن السياسة األمريكيـة يف الشـرق                  

 أيلول وأريد أن  أشري  هنا أن السيد ووكر سيعرض وجهات نظره اخلاصة كما جرت اإلشـارة                   ١١األوسط بعد   
يتحدث مبقدمة قصرية من سبعة إىل  عشرة  دقائق  ، مث وهي ليست بالضرورة آراء  املسئولني  األمريكيني ، سوف 

تتاح الفرصة لكل زميل ومشارك يف احلديث بضع دقائق ، نريد أن نسمع منه ونريد أيضا أن يسمع وجهات نظر                    
ممثلي تيارات خمتلفة من الرأي العام األردين ونشطاء سياسيني ونشطاء حقوق إنسان ، وكتاب وصحفيني، نتبادل                 

 .هذا اال عمال بفرضية حوار احلضارات وليس صراعها اآلراء يف 
 

 إدوارد ووكر 
 شكرا جزيال بالفعل يسعدين أن أكون معكم يف هذا املساء ، من املهم يف احلقبة اليت تلي أحداث احلادي       

ن منـر يف    عشر من سبتمرب أن نعيد تقييم لسياساتنا واحلوار فيما بيننا لكي نتحاور مع بعضنا البعض ، بالفعل فنح                 
وضع جديد وهناك فرص جديدة تربز وتتبلور ومن الواجب علينا أن ننتهز هذه الفرص اجلديدة لكي نسـتطيع أن                   
نبين سياسة ناجحة للمستقبل ، يف الواقع  مساع األذان من األمور اليت افتقدها عندما أعود إىل الواليات املتحـدة ،   

جلس قرب األهرامات عند املساء ويف صالة العشاء عندما يكون من امجل التجارب يف حيايت عندما كنت يف مصر ا
اجلميع ساجدين انظر إليهم وكان منظرهم ممتع للغاية ، قد أتفوه هذا املساء ببعض اآلراء اليت قد ال تنم أو ال تعكس 

آنذاك قد تتسـاءلون    بالضرورة اآلراء الرمسية اليت كانت تعرب عنها أو اليت ال تزال تعرب عنها احلكومة األمريكية ، و                
ماذا جرى يا ترى أمل تكن أنت يف حكومة الواليات املتحدة األمريكية  وأمل  تشارك يف صنع سياساا ؟ ولكـن                      
كما تعرفون طريقة العمل يف حكوميت على األقل هو عندما يكون للشخص صوت قد يكون له نفوذ ولكن هـذا                    

ة ، وقد يكون للشخص الواحد اثر على بعض السياسات          النفوذ قد يكون عبارة عن صوت واحد ال سيطرة كامل         
 .ولكن ال يكون له اثر على باقي جوانب السياسات األخرى
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 أثناء اإلدارة السابقة وكذلك أثناء اإلدارة احلالية أو احلكومة احلالية يف الواليات املتحدة كـان عـدد                 
 هذا العدد احملدود الذي يسيطر علـى القضـية          األشخاص  املهتمني  بالقضية الفلسطينية حمدودا ، وبالطبع وجود         

الفلسطينية هو الذي كان يؤثر على مواقف رئيس اجلمهورية وكذلك على مواقف وزير اخلارجية لفترة طويلـة ،                  
وعلـى كـل    .وعندما أتت اإلدارة اجلديدة تغري هذا التركيز أو بؤرة التركيز وأصبحنا ننظر إىل املنطقة  بأكملها                 

عروف أن الشخص يستطيع أن يتحدث بصراحة أو طالقة اكثر عندما يترك احلكومة أو عنـدما ال      األحوال فمن امل  
يكون ضمنها ، وعندما أقول أننا أمامنا  أالن فرصة حقيقية فان ذلك يعزى لسبب أال وهو انه ألكثر من مائيت عام           

 سـبتمرب ،    ١١تعرضت لـه يف      مل تتعرض الواليات املتحدة األمريكية العتداء خارجي كما          ١٨١٢أي منذ عام    
وفجأة استفاق األمريكيون وبداوا يعرفون ويعون بان هناك عامل خارج الواليات املتحدة وان هذا العامل اخلـارجي               
يؤثر على الواليات املتحدة بالداخل ، إذن فتحوا أعينهم ولكنهم ال يدركون ماهية هذا العامل اخلارجي إىل حـد                   

م  هو  من اكثر الديانات تسارعا من حيث املؤمنني به  وبالرغم من أن عدد امللسمني كبري ، وبالرغم من أن اإلسال   
 ماليني  شخص  أي اكثر من عدد اليهود يف الواليات املتحدة             ٧بلغ اآلن يف الواليات املتحدة ما يتجاوز أو يناهز          

د من اخلرباء واملفكرين والبـاحثني أو       إال أن األمريكيني ال يفقهون الكثري عن الديانة اإلسالمية باستثناء عدد حمدو           
حىت من الصحفيني فان معظم األمريكيني لديهم آراء حمدودة ومفاهيم حمدودة فيما يتعلق بفلسـطني أو القضـية                  
الفلسطينية أو العراق ، ما حصلنا عليه يف الوقت احلايل هو أو الوضع احلايل  أن هناك اهتمام مفاجئ باملعلومـات                     

واحد فراغ وعدم وجود ما يكفي من املعلومات بسبب هذا الفراغ وبالطبع سيكون هلـذا اثـر   ولكن لدينا يف آن   
عميق على األعمال واألوساط التجارية األمريكية يف املستقبل ومن املهم بالطبع أن نعرف من هي اجلهـات الـيت                 

يدية الشـائعة وإذا مـا مسحنـا        ولكن إذا ما مسحنا لألمناط التقل     .ستأيت ومتأل أو تسد هذا الفراغ أو هذه الفجوة          
الصحاب األصوات العالية الذين كانوا يسيطرون لفترة طويلة يف واشنطن  أن يسدوا هذا الفراغ فال أمل لـدينا                   
وبالتايل فان علينا مسؤولية كبرية أال وهي شرح احلقائق بطريقة تؤثر على احلوار الذي جيري يف واشـنطن أي أن                    

 القضايا اليت م املنطقة وان نعرفهم مبشكالت املنطقة وباملعاناة من الناحية اإلنسـانية          علينا أن نعلم األمريكيني عن    
آنذاك ميكن لنا أن نؤثر تأثريا عميقا على احلالة السائدة ، إذن هذا سبب وجودنا معا هذا املساء هـو أن نتفـاهم                       

 ننشئ حوار بناء ولكي حنسن الفرص ونسمع لبعضنا البعض لكي نستطيع أن نفهم آراء بعضنا البعض وان حناول أن
لزيادة التفاهم وحتسني احلوار يف املستقبل و اآلن أود أن أتوجه إىل زميلي العزيز وايت فولر الـذي كـان سـفري          

 سنوات ومرت على سريته ومهنته وظائف عديدة منها انه كان ٥الواليات املتحدة يف اململكة العربية السعودية ملدة        
يعمل يف الكونغرس أو ضمن رجال من أعضاء الكونغرس وكذلك عمل يف مدينة اتالنتا ويف               يعمل كسنتور وكان    

 .الوقت احلايل يعرب عن نفسه ويقول انه عاطل عن العمل 
 

 وايت فولر 
 لست ادري إن كنت فعال ساكون على مستوى املقدمة اليت قيلت عين آمل ذلك ، مرة أخرى أنا كذلك 

 نسعى هنا لكي نتفاهم ونود أن يؤدي النقاش هنا إىل مساع آرائكم وتفهمها واليت               ساكون موجزا يف حديثي ألننا    
النظرية املعمول ا واليت تؤمن ا حكومة الواليات املتحدة         . بالتأكيد ال نستطيع أن نسمعها يف الواليات املتحدة         

ة األمريكية وامنا اشرح تلك النظرية      األمريكية يف الوقت  احلايل واكرر هنا القول بأنين ال امثل وجهة نظر احلكوم             
 سبتمرب هي أن الواليات املتحـدة مصـممة علـى ان تقـدم             ١١وهي ان هذه النظرية اليت اخذ ا بعد أحداث          
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األشخاص املسؤولني عن هذه العمليات أينما كانوا ومن كانوا إىل العدالة ألم كانوا مسؤولني عن قتل املـدنيني                  
 جنديا أمريكيا يف الريـاض ، ويف عـام   ٢٤ فقدت ١٩٩٦ و ١٩٩٥املتحدة يف عامي    من املعروف ان الواليات     .

 ٤٠٠ إىل   ٣٠٠ وكذلك بسبب اهلجمات على السفارات األمريكية يف ترتانيا وكينيا فقـد األمريكيـون               ١٩٩٨
اء  شخص  إىل جانب مئات الترتانيني والكينيني حيث كان مرتكبوا هذه األحداث على علم أن هناك أشخاص أبري                 

سيموتون أثناءها ، وبعد ذلك جرت أحداث نيويورك وواشنطن وارمون مل يكونوا على علم إطالقا بالسياسات                
اليت كان يؤمن ا األشخاص الذين كانوا يعملون يف تلك املباين ، أو حىت إذا ما كان هلؤالء األشخاص أي انتماء                     

ملون ويذهبون إىل وظيفتهم ليعيلوا  أسرهم ويصـرفون         سياسي أو تفكري سياسي فهم كانوا عبارة عن مدنيني يع         
املصاريف الالزمة عليهم وبالتايل فان احلوار القائم سواء كان هنا يف بلدانكم أو يف بلداننا حول ماهية أو تعريـف                    
اإلرهاب ال ينبغي ان يبعدنا عن االتفاق األساسي أال وهو أننا حنن كأشخاص حضاريني جيب دائمـا ان نتفـاهم                    

 .هم ان اهلجوم على أي مدنيني هو عبارة عن هجوم علينا أمجعني وإال ما كنا نتمتع بالصفات احلضارية ونف
على  اثر  اهلجمات يف نيويورك وواشنطن  قامت حكومة الواليات املتحدة بالتوجه إىل حكومات البلدان 

ة أو غريها و طلبت من حكومات       األخرى احلضارية واتمعات املتحضرة أينما كانت سواء كانت جمتمعات عربي         
تلك اتمعات االنضمام إلينا يف هذا اهود سواء كان من خالل  تقدمي  معلومات اسـتخبارية أو مـن خـالل           

 .املشاركة بقوات أمنية أو حىت  بقوات  حملاربة   أولئك الذين يقتلون املدنيني 
ان اجللوس  مكتويف  األيدي وعدم القيام بـأي          إذن الفكرة األساسية اليت نؤمن ا أو اليت نقول ا هو            

شيء  من اجل البحث عن  الذين نفذوا اهلجمات  وحماكمتهم هو أمر غري مقبول من الناحية احلضارية ،وأنا واثق                     
انه وأثناء هذا احلوار سنستمع إىل الكثري من الشكاوى فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية األمريكية واألسباب اليت دفعت 

ء األشخاص على القيام ذه األعمال وكذلك سوف نستمع إىل أخطاء حقيقية أو رمبا خيالية قامت أو قـد                   هؤال
تقوم ا الواليات املتحدة يف هذه املنطقة وكيف ميكن ان نغري السياسات واآلراء كي نتجنب وقوع مثـل هـذه                    

 األيدي ال نفعل أي شيء حيال ما جرى         احلوادث يف بلداننا أو حىت يف بلدانكم فمن غري املقبول ان نقف مكتويف            
يف حني ان احلوار يستمر ويستمر ولكن جيب ان نقوم بشيء ، فانه من واجب ومن مسؤولية كافـة اتمعـات                     

 .احلضارية ان تشارك يف هذا اجلهد وشكرا
 

  عريب  الرنتاوي
 . نشكر سعادة السفري وايت فولر ، والفرصة اآلن متاحة آلرائكم ومداخالتكم 

 
 امحد الشناق. د

  أمني عام احلزب الدستوري 
لتأكيد علـى  لبسم اهللا الرمحن الرحيم  بنشكر األستاذ عريب على استضافة السادة احملترمني وأبدا حديثي          

أننا ننتمي إىل أمة الرمحة وهي تعين الكثري مبدلوهلا اإلنساين كقيمة إنسانية ولنؤكد على أننا وحنن ننتمي إىل األمـة                    
اإلسالمية على أا أمة  حمترمة وحضارية ابتداءا ،وعزاؤنا لقتل األمريكان األبرياء  وغريهم يف كل مكان يف                  العربية  

 .العامل  والذين ميوتون خارج ساحات القتال
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إن فرصة احلوار والتعرف هو مدخل نعتقد انه قيم حلوار صادق وجاد وصريح ليس على مستوى اإلدارة                 
 سـنة  ٥٠ لكسر حاجز الشكوك واملخاوف وفقدان الثقة وخاصة جليلنا الـذي عـاش     وامنا على كافة املستويات   

 .انقضت وهو يعاين من صراع مرير سببه االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية 
 أيلول نؤكد أننا ضد ما حدث  باملطلق ولكن العرب ليسوا إرهابيني              ١١ ابتداء  وفيما  يتعلق بأحداث       

بية أمة حضارية وحمترمة ، ولكن دعنا نكون صرحيني ليس  لتربير  ما مت ولكن مسـكونني     وكما أسلفت األمة العر   
مبشاعر الظلم اجلارح الذي نعانيه بسبب سياسات أمريكية مناوئة لتطلعات العرب املشروعة بـالتحرر والسـيادة                

لكن لألسف  معظمـه ال  والكرامة واسترداد احلقوق املغتصبة نعلم ان الشعب األمريكي ليس كله معادي للعرب و 
يعرف  الكثري عن العرب وقضاياهم ، إا فرصة قد تكون من حسن الطالع وان كان احلدث من سوء الطـالع يف                      
التفكري والبحث عن بدائل جديدة قد تكون أحد أهدافكم االستراتيجية يف هذه املرحلة ولكن على أساس التعاون                 

ومن حقنا ان نقدم االحترام للواليات املتحدة كدولة . ا وأهدافنا كعرباالستراتيجي مبا خيدم أيضا مصاحلنا وحقوقن
عظمى ولكن يف نفس الوقت حنملها املسؤوليات بعد ان أصبحت منفردة بإدارة شؤون األزمات على مستوى العامل 

غاية احلرج    اشهر تقريبا يف ظروف يف       ٤وان تقدر ظروف اآلخرين خاصة الواقعيني واملعتدلني الذين قد كانوا قبل            
بسبب الصمت األمريكي إزاء قضية صراع مريرة يف املنطقة ، نقدر  أن ما حدث يف أمريكا زلزال كبري ، ولكـن                    

 .نعتقد انه أى عقودا مستفحلة لسياسات أمريكية يف املنطقة 
ـ                راع يف  ولكن هذه املرة نريد  قناعة أمريكية مؤكدة كيف السبيل لتطبيق الشرعية الدولية املتعلقة بالص

املنطقة والذي جيده الكثريون مربرا ملمارسات شاذة إرهابية ولكن نؤكد ليس على مفهوم املقاومة املشروعة لشعوب 
للتحرير ، و السؤال هنا  كيف ميكن للسياسة األمريكية ان تنهي دوامة العنف والصراع والتوسع  كذلك هنـاك                    

 قد يكون فيه العبان رئيسيان ، األول القوة األمريكية مبـا            تساؤل كبري  أخر فنحن نرى  ان الوضع الدويل احلايل          
متتلك من قوة عسكرية اقتصادية تكنولوجية ،و الثاين اإلرادة العربية فكيف ميكن ان يصنع منهم تعاون حنو ريادية                  

 إاء الصراع  يف     عاملية خاصة ان القوة األمريكية املعينة اليت ذكرا حباجة إىل النفط العريب لتحريكها ، واعتقد ان               
فاحلياة اآلمنة وإاء العنف    .املنطقة مينح  العامل األمن الذي خيدم فلسفة النظام االقتصادي اجلديد كما تريده أمريكا               

 .والصراع يف املنطقة خيدم طبيعة النظام االقتصادي اجلديد كهدف أمريكي 
ادر قلقنا ، قلقكم نقدر انه  يركـز         هناك قلقني حنن نعرف قلقكم ومصادره ونرجو ان تقدروا أيضا مص          

على استمرار تدفق النفط بسالسة وبأسعار معقولة ،  أما قلقنا  فيتمثل  باالحتالل اإلسرائيلي الدائم وشهيته للتوسع 
فكيف نزيل الشوك الذي بين عرب سنوات طويلة ،  ولنقف أمام .ودخول اآلخرين على منطقتنا حتت عباءات خمتلفة 

  عندما أنشأت أمريكا ما مسي بالتحالف الدويل حلرب العراق  واستعمال القـوة            ٩٠ربة األوىل عام    جتربتني ، التج  
العسكرية لتقرير ما ترى وما تريد وما تقرر والتجربة احلالية يف احللف الدويل ضد اإلرهاب على قاعدة   من  ليس               

 حىت فلسفة ووجود إسرائيل فهي ليست قوة        معي هو ضدي ، التجربتني أثبتتا  أن ال مربر الستمرار دعم إسرائيل            
حامية للمصاحل األمريكية وليست قوة  متنع اقتراب ما يهدد املصاحل األمريكية يف الوطن العـريب ، واألردن اكثـر             
الدول تأثرا مبا جيري قد نكون أصدقاؤكم ونقدر بعض النقاط اإلجيابية ، لكن كيف لنا كـأردن يعـيش احلالـة               

أجواء فقدان األمن لنا كأردنيني ، وبالتايل كيف نبين حالتنا االقتصادية واالجتماعية والسياسـية              االعتدالية يف ظل    
وبالتايل نستطيع ان نقول إننا حنن العرب الذين حباجة إىل أمن وليس إسرائيل والسؤال األخري لكي ال أطيل ، كيف          

 ٢٤٢ية دولية وتعمل على  متريرها  وقرار           ان تصدر عشرة قرارات شرع      ٩٠استطاعت أمريكا بسبعة أيام يف سنة       
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مل يطبق على إسرائيل ألا دولة حمتلة ؟ نكون صرحيني معكم الشعور العريب وحنن نتعاطف معكم يف هذه املرحلـة         
 .اصبح يعيش هم امسه الفيتو األمريكي 

 
 وايت فولر

 األردن ؟لقد قلت  اخلوف على األمن يف األردن سؤايل هو ممن ختافون على األمن يف 
 

  امحد الشناقالدكتور
  بعد ٦٧ بعد قيام إسرائيل ، جتربة ٤٨ مل اقصد األمن السياسي ، سأذكر ثالث جتارب مررنا ا ، جتربة 

احتالل الضفة الغربية ، واحتالل الكويت الذي أدى إىل عودة نصف مليون شخص إىل األردن وهذا األمر يتعلـق         
  أين ستقف  السياسة اإلسرائيلية يف شهية التوسع وبالتايل حنن خنشى أننا على           باألمن االجتماعي ،  وحنن ال نعرف      

 .أبواب انفجار كبري 
 

 وايت فولر 
على أمنكم من الناحية الفعلية وامللموسة من أي  دولة  عربية أخرى أو رمبا                سؤايل هو هل انتم ختافون      

 .؟)إيران(فارسية 
 

  امحد الشناق الدكتور
    ددنا أمة إقليمية أخرى قد تأتينا بعباءة إسالمية وغري إسالمية وبالتايل و باختصار شديد               أنا ذكرت انه

حىت نكون صادقني كيف نبين احلوار بني األنظمة املعتدلة الواقعية مع أصدقائنا األمريكان حنو مفهوم العوملة اجلديد                 
ئيس هذا املنتدى احلواري ليكون حوار حضاري       بقضاياه املتعددة يف منطقتنا واقترح ان يكون امللك عبد اهللا هو ر           

 .وحوار مصاحل متبادلة 
 
  صالح حزين 

  كاتب صحفي 
شكرا  للجميع  واعتقد ان ما جاء يف  كلمة السيد ووكر والسيد فولر  كان شيء على درجة كبرية من                      

ر مما يتكلما  ، وذه املناسـبة  اإلفهام على ما اعتقد ولكن االنطباع العام الذي أخذته اما  جاءا لكي يستمعا اكث      
أود ان اذكر مالحظة عابرة على ما قاله السفري ووكر ان اإلسالم ليس معروفا جيدا  يف الواليات املتحدة وانه ليس           
هناك فكرة جيدة عن اإلسالم  وكل ما هنالك فكرة حمدودة ، أنا يف اعتقادي أا ليست حمدودة هناك فكرة ولكنها 

ن التشويه ، وهذا آتى ليس من معرفة حقيقية وامنا من عدد كبري جدا من وسائل اإلعالم وخاصة على درجة عالية م
األفالم السينمائية اليت انتج منها عدد كبري ال عالقة له باإلسالم وال باإلنسانية وال بالفن أيضا هذه مالحظة علـى                    

 .اهلامش 
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 سبتمرب وبعد لن ادخـل يف  ١١ا قبل وبعد  اآلن أريد ان ادخل يف صلب املوضوع ، املوقف األمريكي م      
تفاصيل كثرية ولكن ال اعتقد ان هناك أحد من احلاضرين وإذا كان هناك أحد احلاضرين له احلق ان ينبهين إال ان ما 

 سبتمرب كان جرمية كبرية وكان نوع من العمل اإلرهايب الذي أودى حبياة  إعداد كبرية جدا مـن                   ١١حدث يف   
من حيث املبدأ مرفوض ، ولكن كما علمتنا التجارب وعلمنا التاريخ وعلمتنا أيضا احلضـارة ان                املدنيني ، وهذا    

التمييز يف الدم هو بداية العنصرية اآلن ذهب ضحايا أبرياء يف الواليات املتحدة يف حادثة تفجري مركـز التجـارة                    
الضحايا والدمار بشكل يومي وحـدث      العاملي ، ويوميا يذهب أبرياء يف فلسطني وحنن نرى على شاشة التلفزيون             

 سبتمرب ، ال أريد أن أعطى مثل حمدد حول التغري يف السياسة األمريكية ولكن هو تسـاؤل يف                   ١١هذا بعد وقبل      
  سبتمرب  دخلت دبابات إسرائيلية إىل غزة وخالل ساعتني كان هناك إنذار أمريكي وخالل ساعتني              ١١الواقع قبل   

 سبتمرب دخلت الدبابات اإلسرائيلية     ١١ سبتمرب ، أما بعد      ١١ من غزة هذا كان قبل       كان هناك انسحاب إسرائيلي   
اكثر من مرة إىل اكثر من مدينة وكانت هناك اكثر من حتذير أمريكي إلسرائيل وكان شارون يضرب عرض احلائط 

 .ذه التحذيرات 
 مـدن حـذرت     ٦ائيلية إىل    أيام دخلت القوات اإلسـر     ١٠و آخر مثال هو املثال احلايل قبل اكثر من          

 يف  الواليات املتحدة وقالت جيب  االنسحاب حاال ومل  تستجب إسرائيل  مث حتولت هذه إىل طلب االنسـحاب  
على (اقرب وقت ممكن ومل يستجب شارون أيضا مث  تركت  األمور لشارون لكي حيددها فحدد تارخيا مث  غريه                       

كان سيخرج من املدن األخرى ، يف ضوء هذه األمثلة اليت قلتها أنـا  مث خرج من مدينتني وال يعلم أحد إن     ) كيفه
أريد أن اعرف مدى التغري احلقيقي يف السياسة األمريكية وباملناسبة أنا ال أقول أن السياسة األمريكية مل تتغري هـي     

الشرق األوسـط واي   بالتأكيد يف طور التغري وهنالك إشارات عديدة على أن هناك تغريا يف السياسة األمريكية يف                
 .مراقب سياسي ينكر ذلك يعين انه ال يريد أن ال يراقب أو أن يتحدث يف السياسة 

 اآلن سابقي حديثي أنا فيما يتعلق بفلسطني ويف الواقع أريد ان اطرح قضية اعتقد ان الكثري جدا مـن                   
يع يعرف أمهية إسرائيل بالنسبة للواليـات       املراقبني السياسيني واحملللني والسياسيني يف منطقتنا ال يفهموا  ، اجلم          

املتحدة أمهيتها بالنسبة لسياستها اإلقليمية أمهيتها بالنسبة للسياسة الكونية ، كبرية جدا  والجمال  للحديث هنا عن                  
هذه األمهية الن  اجلميع متفق عليها لكن ما ال يستطيع العرب سواء املراقبني واحملللني السياسيني فهمه هو  كيـف         
ميكن للواليات املتحدة ان تقترب من إسرائيل و من شارون حتديدا وباملناسبة ما فعله شارون اكثر من رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي  سابق  هو أن إسرائيل عمليا هي تقوم بتشريب املربرات السياسية األمريكية يف املنطقة هذا هـو غـري                    

و ضده ، اتفاق أوسلو الكل جيمع وهذه حقيقة معروفة  هـو              املفهوم ، اتفاق أوسلو بغض النظر عن املوقف معه أ         
عمليا خطة أمريكية للسالم يف الشرق األوسط والذي  افشل  هذه اخلطة هي إسرائيل عمليا وليس العرب بعـدم                    
االنسحاب اكثر من مرة تارة ومبحاولة االلتفاف عليها بتشويش الناس مبتاهات من احلوارات  املتكررة حول كـل                 

 سنوات   ٨تارة اخرى فهناك حوار وحوار مث حوار وال تنفيذ على األرض واستمرت القضية سبع سنوات أو                 نقطة    
ولغاية اآلن مل يتحقق سوى جزء بسيط من هذه اخلطة وهي خطة أمريكية وأنا يف اعتقادي ان هذا لغز بالنسبة يل                     

بتخريب مبادراا اخلاصة ، ومن املمكـن ان  على األقل ، كيف ميكن للواليات املتحدة ان تقبل بان تقوم إسرائيل             
اطرح القضية بشكل آخر ميكن ان تكون الواليات املتحدة نفسها هي اليت تتخلى عن مبادرا ويف هذا احلال ندخل 

 .يف موقف غامض وغري مفهوم إطالقا
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 موسى املعايطة
 أمني عام حزب اليسار الدميقراطي  

 قتل املدنيني أو أي شكل من اإلرهاب أو االغتيال السياسي لـيس        بداية شكرا ملركز القدس ،  اعتقد ان       
مرفوض فقط من الناحية اإلنسانية ولكن أيضا من الناحية السياسية وال يؤدي إىل حلول ائية ، ومن هنا نقول انه                    

ن هذا  أيلول أن  يأخذ العامل موقف موحد ضد اإلرهاب بكافة أشكاله ولكن جيب ان يكو١١ميكن  وبعد أحداث 
املوقف موحد وال يكال مبكيالني ونعتقد ان اإلرهاب سواء كان موجه ضد األبرياء االمريكان وايا كان مصـدره                  

  عن مصدره البد من إدانته       -بغض النظر -سواء تطرف إسالمي أو بروتستنيت أو أرثوذكسي أو صهيوين إسرائيلي           
تل حىت العلماين وهنا  تكمن املصداقية واملوقف احلقيقي ورفضه فال يوجد فرق بني قتل املسلم أو قتل املسيحي أو ق       

للحضارات واتمع املتحضر يف  املوقف من اإلرهاب خاصة  و لنتحدث بصراحة أن هناك شـعور يف منطقتنـا                    
ال أريد أن أحتدث عن الوضع      -وخاصة يف الشارع العريب ان الواليات املتحدة دأبت على الكيل مبكيالني ونالحظ             

نالحظ الكثري من الدول اليت هلا عالقات جيدة مـع الواليـات            - ، عن الدميقراطية أو حقوق اإلنسان        يف فلسطني 
املتحدة رغم أن بعضها  أنظمة عسكرية غري دميقراطية رغم وجود قمع للحريات الشخصية والفردية يتم التغاضي                 

ين ان اتفق مع أي نظام غري دميقراطـي         عنها بينما تستعمل يف بعض األحيان فقط كما جيري يف العراق وهذا ال يع             
 .سواء يف العراق أو يف أفغانستان ومن هنا نتأمل  أن يكون املوقف صحيح من حتديد مفهوم اإلرهاب 

 اخلطر اآلخر يف رأينا ليس فقط  يكمن يف املتطرفني اإلسالميني ، فقد حاول شارون مباشرة بعد أحداث      
سالم من اجل خوض معركته اخلاصة واعتقد ان هذا الشيء خطري على             أيلول التحريض بشدة على العرب واإل      ١١

اتمع املتحضر ، ال أحد معين وال أحد يريد حرب أو أي صراعات بني احلضارات وبني األديان وحنن يف عـامل                     
 واحد ويف قارب واحد وال يوجد فرق بني أوروبا والشرق األوسط والكل يتأثر ، وهذا يعطينا فكرة عن الطريقـة        

 .اليت يفكر ا املتطرفني اإلسرائيليني وهذا يؤذي املصاحل األمريكية واألوروبية والعربية سواء بسواء 
 الصراع واملشـكلة     واعتقد فيما يتعلق يف قضية الصراع العريب الفلسطيين اإلسرائيلي ورغم وجود هذا           

 عاما ورغم كل احملاوالت اليت جرت يف البداية لطمس هذه القضـية إال ان التجربـة   ٥٠الفلسطينية منذ اكثر من     
والواقع أدى إىل االعتراف من العامل  امجعه  بان هناك مشكلة جيب حلها واعتقد ان الدول العربية والفلسـطينيني                    

 يف  عدم قبول أو رفض التعامل مع إسرائيل أو االعتـراف بوجودهـا إىل                استطاعوا ان يتطوروا  مع  هذا املوقف       
القبول جبهود املفاوضات واالعتراف حىت بدولة إسرائيل ،لكن يف املوقف املعاكس مل يكن  هناك أي تطور علـى                   

ن هناك استقرار   املوقف اإلسرائيلي ، وإذا كنا نتكلم عن االستقرار يف املنطقة فالقضية وببساطة انه ال ميكن ان يكو                
يف  املنطقة  إال حبل املشكلة الفلسطينية والقضية الواضحة جدا واملعروفة هي قيام دولة فلسطينية ، إذن  حنن نتكلم                     
عن أمن الدول واستقرارها حىت األردن ، فاألردن  مهدد برأيي رغم توقيعه معاهدة السالم مع إسرائيل  من إسرائيل 

س شرطا ان يكون التهديد عسكري مباشر فالتهديد يايت يف فكرة  الوطن البـديل     فلي -بغض النظر -نفسها أيضا     
والتهجري وهذا ما يشعر به الشعب األردين أيضا وهذه مشكلة لألردن ،وإسرائيل يف رأينا هي السبب الوحيـد يف                   

 من شارون   هذه املشكلة  وهذا هو مشروع شارون ويف الكثري من األوقات مت اإلعالن عنه بشكل صريح وواضح                
أما بالنسبة لبقية دول املنطقة  فنحن نالحظ إن التطرف وبغض النظر عـن              . أو من قادة ميينيني يف إسرائيل أيضا        

 .شكله اصبح يف تزايد  يف مجيع  الدول العربية ابتداءا من دول اخلليج إىل مصر واألردن وما جيري يف اجلزائر أالن  
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 منري شراحية  . أ 

 ياسي حلزب الوحدة الشعبية  عضو املكتب الس
ابدأ احلديث بان اللقاء مع مسؤولني من اإلدارة األمريكية السابقة أو أي مسؤول أمريكي هـي فرصـة                  
للشكوى من السياسة األمريكية املستمرة منذ سنوات طويلة وحنن نعتقد ان املشكلة األساسية ليست مشكلة بـني                 

ي مع السياسات األمريكية  وحنن نعتقد أن ألمريكا اهتمامني رئيسيني  الشعوب العربية والشعب األمريكي املشكلة ه
يف منطقة الشرق األوسط األول هو  أمن ومحاية إسرائيل واالهتمام الثاين استمرار تدفق النفط ألمريكا و أوروبـا                   

ملنطقة هو سـبب    وصناعاما وهذا ما يؤدي إىل عدم استقرار املنطقة الن سياسة استمرار وجود إسرائيل يف هذه ا               
ديد األمن لألردن ولباقي الدول العربية ،وبالعودة إىل تاريخ السياسة اإلسرائيلية جند أا وباالتفاق مـع أمريكـا      
كانت السبب الرئيسي إلجهاض كل تطلعات الوطنية للشعوب العربية ان كان بالوحدة أو التحرر و اآلن تأتينـا                  

أيضا جزء من مشكلة تارخيية الن كل إدارة أمريكية جديدة حتتاج إىل فتـرة              السياسة األمريكية اجلديدة واليت هي      
لدراسة امللفات واعادة دراستها ، و اآلن جند ان اإلدارة األمريكية احلالية تتعامل وكما حتدث السيد ووكـر مـع                    

كلة  الفلسطينية و    مشكالت املنطقة كحزمة واحدة يف الوقت  الذي نعتقد مجيعا فيه ان املشكلة الرئيسية هي املش               
 .حق الشعب الفلسطيين يف العودة إىل أرضه وتقرير مصريه واقامة دولته

املوضوع الثاين هو موضوع اإلرهاب، احلقيقة  انه ال يوجد تعريف واحد متفق عليه  حول اإلرهـاب                  
ما نعتقده حنن   ،وان كانت احلكومة األردنية هي أول من عرف اإلرهاب بقانون العقوبات اجلديدة ، فاإلرهاب ك              

إسـرائيل  .هو اإلرهاب الذي متارسه الدول واملؤسسات واملنظمات حبق األبرياء وما متارسه الشركات حبق الفقراء               
متارس اإلرهاب وأمريكا مارست اإلرهاب  والدليل ما جيري اآلن على أفغانستان دون أن يوجد دليل واحد معلن                   

 ١٠اهلجمة على العراق وحصار العراق منـذ        . ا حدث يف أمريكا     عن مسؤولية أفغانستان أو حىت ابن الدن  عم        
 ١١سنوات هو شكل من أشكال اإلرهاب واعتقد أن أمريكا ستخرج من أفغانستان ضعيفة اكثر مما كانت يف يوم          

سبتمرب لذلك حنن نرى ان حل املشكلة ينبع أساسا   يف أن تكيل أمريكا مبيزان واحد  كما ان عليهـا ان متـارس          
وط على إسرائيل من اجل االنسحاب من األراضي العربية احملتلة واالعتراف باحلقوق الفلسطينية ومن اجلانب               الضغ

الثاين أن يكون هناك قرار لإلدارة األمريكية بدل إعادة صناعة القاذفات والطائرات والصواريخ بتقدمي الدعم للفقراء  
سباب اإلرهاب ، املشكلة يف اإلدارة األمريكية أا جتـري          يف العامل وحل مشكالم وبالتايل نستطيع أن حنارب أ        

حنن .حوارات مع أطراف من ذوي  اجتاه واحد وهي االجتاهات اليت تريدها وتعطيها ما تريد لكي حتقق سياساا                   
يف األردن إذا كنا نعاين من ديد يف األمن فهو بالتأكيد لن يكون من أي دولة عربية ولن يكون من أي شـعب                       

 . هو بالتأكيد من إسرائيل ومن السياسات الالدميقراطية ألمريكا شكراعريب
 

 هنادي فؤاد
  صحفية وباحثة يف  مركز القدس 

أريد أن اطرح استفسارين األول هو كيف  ترى  احتمالية توجيه ضربة عسكرية للعراق خاصة وأننا نعلم 
راق و هناك خماوف حقيقية  يف الدول العربيـة          أن هناك لويب ضاغط يف واشنطن باجتاه توجيه ضربة عسكرية للع          
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خاصة يف األردن  من توجيه  ضربة عسكرية للعراق الن ذلك سيؤدي إىل انعكاسات داخلية خطرية  ، كمـا أن                      
الشعوب العربية ال تتحمل  توجيه ضربة عسكرية جديدة  للعراق ،  وهل  تعتقدون أن توجيه ضـربة عسـكرية                

 .قدم يف املوضوع الفلسطيين اإلسرائيلي ؟للعراق سيكون مثنه إحراز ت
 االستفسار األخر ،بعيدا عن مواقف احلكومات العربية اليت أعلنت مساندا للتحـالف الـدويل ضـد                
اإلرهاب أريد أن أحتدث هنا عن األردن ،اسم أسامة اسم دارج يف بالدنا لكن ويف هذه األيام ازداد إقبال األردنيني    

 االسم وسجالت املستشفيات تؤكد ذلك ،يف اجلامعات خترج املسريات تف باسم أسامة             على تسمية أطفاهلم ذا   
،هنا يف اجلوامع يدعون اهللا يف صالة اجلمعة أن يهزم اهللا أمريكا يف حرا ضد أفغانستان  أال تعتقدون أن سياساتكم 

 هي املسؤولة عن وجود ظواهر مثل أسامة بن الدن ؟
 

   كايد الشايب
 مركز القدس  باحث يف 

ذكرت الصحف أن السيد ووكر  وخالل وجوده يف بريوت ميز بني  محاس وحزب اهللا على اعتبار انـه      
جزء من النظام السياسي اللبناين حيث اعترب محاس عمليات محاس إرهابية فيما اعترب عمليات حزب اهللا مشـروعة                  

وجد اكثر من تعريف لإلرهاب ، حنن نعتقد        ،إذا صحت هذه املعلومة ما هو تعريف السيد ووكر لإلرهاب وهل ي           
أن محاس ليست إرهابية هي جزء من مشروع حترر وطين ،ممكن ختطئ يف بعض احلاالت ولكن ال ميكن أن يكون                    
عملها إرهايب على عكس احلكومة اإلسرائيلية ألا ال  ميكن أن تأخذ قرار بقصف بناية سكنية بطائرات االباتشي                  

 .شكرا. ل البناية أطفال ونساء وهي تعلم جيدا أن بداخ
 
 سليمان صويص  . د

 اجلمعية األردنية حلقوق اإلنسان رئيس 
. شكرا ،يف الواقع يوجد بضعة أسئلة قصرية جدا ألننا  أيضا نريد أن نفهم جوانب من السياسة األمريكية 

ئيل النه كان يوجد اجتاه واسع جدا يف مؤمتر ديربان العاملي ملكافحة العنصرية انسحب ممثلي الواليات املتحدة وإسرا
داخل املؤمتر كان يريد إدانة الصهيونية واعتبارها شكل من أشكال العنصرية ،نريد ان نفهم ملاذا تصـر حكومـة                   
الواليات املتحدة على عدم اعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية هل متت دراسات من قبل املسـؤولني يف                  

ه األيديولوجية السياسية ؟ هل لديكم اطالع عما كتب ويكتب باحثون ودارسـون             اإلدارات األمريكية حول هذ   
 قبيل تبين األمم املتحـدة  ١٩٧٥إسرائيليون أنفسهم عن الصهيونية ؟ أريد أن اذكر فقط حقيقة بسيطة انه  يف عام      

سرائيل العنصرية   لقرارها حول الصهيونية صدر كتاب لناشط إسرائيلي يف حقوق اإلنسان وعنوان الكتاب سياسة إ             
 .، يف هذا املعىن أنا قرأت باللغة الفرنسية عن دولة إسرائيل العنصرية 

 أيلول هو جرمية كبرية ال ميكن أن يقبل ا أي إنسان ،  ونعرف انه عنـدما                  ١١يف الواقع  ما جرى يف       
ة ومن خالل تلك التحقيقات     جتري أي جرمية يبدأ فريق يف التحقيق بالبحث عن األدلة و البينات وعن دوافع اجلرمي              

يتم التوصل إىل أدلة وقرائن توجه متها إىل الذين ارتكبوا هذه اجلرمية ، حىت هذه اللحظة مل نسمع عن أدلة أو أي                
 .اام حمدد موجه إىل أسامة بن الدن 
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 من هو اطرح هذه النقطة بسبب داللتها العميقة إذا مسحت دولة كربى مثل الواليات املتحدة ان حتدد هي
املتهم بدون أي أدلة و بدون أي قرائن واضحة انطالقا من أا يوجد لديها  توقعات ان يكون هذا هو الشـخص                      
،والن الواليات املتحدة دولة عظمى فهي تستطيع ان تلعب دور النائب العام والقاضي ومنفذ احلكم والضحية فإذا                 

 ن سنصل؟عممنا مثل هذه الطريقة فهل ميكن  ان تتخيلوا إىل أي
النقطة األخرية  تطلب الواليات املتحدة عقد مؤمتر دويل لتحديد ما هو اإلرهاب وهذا شيء طبيعي جدا                 

فسوريا على سبيل املثـال تطالـب ـذا         .عندما يكون هناك اجتهادات خمتلفة جيب ان يتم إدراك هذا املوضوع            
 . سنة ولكن ال جواب لغاية اآلن ١٥املوضوع منذ 

سياسي كل ما سبق هو يتعلق حبقوق اإلنسان  ، نريد ان نفهم حقيقـة كيـف تـدار    لدي اآلن سؤال  
 إا ارض حمتلة مث يتخذ ٢٤٢السياسة يف الواليات املتحدة هناك قرارات أمنية واضحة بان القدس ينطبق عليها قرارا 

ة ال تتبع مثل هذه اخلطوات الكونغرس قرارا بنقل السفارة األمريكية إىل هذه األرض اكثر من ذلك دد بان أي دول
ستلقى العقاب هل قرارات الشرعية الدولية هي مرشد للسياسة األمريكية أم الن األوساط السياسـية أو القـوى                  
السياسية هي خاضعة للنفوذ الصهيوين حىت وان كان هذا يؤدي إىل دور السياسات األمريكية ضد مصلحة الشعب                 

 . السياسة يف الواليات املتحدة على طريق اإلكراه ؟األمريكي ما هي املعايري ، وهل ختاطب
الواليات املتحدة ليست الوحيدة اليت وجدت يف التاريخ يوجد قبلها أيضا إمرباطوريات جلأت إىل هذا 

 .األسلوب نريد أن نفهم تفسري لكل ذلك 
 

 عريب الرنتاوي 
 املوضوع لدي تعليقـات سـريعة ،    معنا دقائق قليلة يف احلقيقة لن اطرح وجهة نظر أو مداخلة يف هذا            

السفري فاولر حتدث عن إرادة الواليات املتحدة إلحضار اجلناة إىل العدالة متابعة لسؤال الدكتور صويص الـرئيس                 
األمريكي وقع مرسوم باغتيال من تعتربهم إسرائيل إرهابيني وليس فقط شن حرب أو إحضار متهم  للعدالـة  ،                    

 من السفارة األمريكية تصريح للسفري ووكر أعرب فيه عن صدمته الغتيال رحبعام              قرأت باألوراق اليت أرسلت يل    
زئيفي ، من حقه ان يشعر ذا أبو علي مصطفى أيضا قائد سياسي فلسطيين ومل يصدم أحد الغتياله ملاذا ؟ زئيفي                     

 ألف شخص هذا    ٥٠،أبو علي مصطفى خرج  يف جنازته        يف االنتخابات اإلسرائيلية األخرية      ألف صوت    ٢٠اخذ  
 ألصبحتقائد سياسي فلسطيين كبري ، ممثل كوميدي عريب قال لو وضعنا البيوت الفلسطينية املهدومة فوق بعض                 

 .هذا مل حيرك األمريكان كفاية ، واكرب من مركز التجارة العاملي 
 

  إدوارد ووكر
مجلة وتفصيال أو بإجابـة     طبعا أنا ال أستطيع ان  أجيب  على كافة األسئلة بالتفصيل ولكين سأجيب                 

واحدة تقريبا ، جرى  حوار طويل فيما يتعلق بعمليات  االغتيال وهذا احلوار بدا جيري يف الواليات املتحدة منـذ                     
عدة أسابيع وقد كنت من أوائل األشخاص الذين بدوا بإثارة هذا احلوار الين كنت قد كتبت مقـال يف جريـدة                     

ء لعملية االغتياالت وكذلك أعربت عن استيائي لعملية االغتياالت الـيت           واشنطن بوست واعربت فيه عن االستيا     
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يتحدث عنها شارون وقلت إا غري قانونية ، وحىت ال ام أيضا بازدواجية املعايري كان علي ان اكتب مقااليت وان                  
 .اشجب عملية اغتيال الوزير اإلسرائيلي  رغم أين  ال اتفق مع آرائه الشخصية

 مؤمتر يتعلق باإلرهاب  اعتقد انه ميكن ان يكون هناك فرصة للقيام بذلك ومن املمكن  أن                  بالنسبة لعقد 
يكون هناك ما يكفي من املربرات لعقد  مثل هذا املؤمتر وهناك ضرورة لذلك حىت حنصل على معىن وفهم واضح ملا 

مني يعرفون مدى صعوبة مثل     جيري ، طبعا نعرف ان هذا املوضوع موضوع شائك جدا ، معنا يف هذه القاعة  حما                
 .هذا األمر ، فاالتفاق على تعريف حمدد لإلرهاب عملية ستأخذ وقتا طويال يف حني أننا نعمل يف ظروف آنية 

 يف الواقع عقدت هيئتا حملفني قضائيتان يف الواليات املتحدة واصدروا الئحيت اام اموا فيها ابن الدن                
ترتانيني وكينيني يف التفجريات اليت أصيبت ا السفارات األمريكية  يف كينيـا             انه هو املسؤول عن قتل أمريكيني و      

وترتانيا ، وقد مت تقدمي أدلة وبينات أثناء احملاكمتني من قبل مواطنني أمريكيني مدنيني واتبعت فيها إجراءات التقاضي 
             ام القتلة ، بالنسبة  ملوضوع  اام أسامة بن الدن  باملسؤولية عما حـدث يف          االعتيادية اليت تتبع عادة يف عملية ا

 سبتمرب فمع  الوقت سوف تقدم األدلة والبينات  على ذلك وسوف يقدم للمحاكمة أمام هيئة حملفني وسوف                   ١١
 CI , CIAتوجه له التهمة بشكل رمسي ، ولكن املشكلة احلالية  تكمن يف اعتقاد مكتب التحقيقات الفدراليـة  

مريكية بان هناك خمططات  لعمليات إرهابية  جديدة ضد أمريكا  وان الكشف عن هذه                ووكالة االستخبارات األ  
املعلومات يف املرحلة احلالية سوف  جيعل  من الصعوبة مبكان درأ مثل هذه العمليات ،ولكن مع الوقت سوف يقدم 

 بن الدن الن مثل هـذه       أسامة بن الدن بشكل رمسي للمحاكمة ، وأنا طبعا أوافق من خيالفون فكرة اغتيال أسامة              
العملية  هي يف الواقع تشكل خمالفة لكل من اإلجراءات القانونية  والعدالة و ، افضل  ما ميكن عمله  حىت اآلن هو            

 تقدمي ابن الدن  للمحاكمة أمام العدالة ، 
 : وايت فولر 

ا عالقـة باخليانـة     مبوجب قوانيننا ومبوجب قوانينكم  فان اإلطاحة بأي حكومة هي عبارة عن جرمية هل             
الكربى وتعاقب باحملاكم أمام القضاء  وبالتايل  فان طلب أسامة بن الدن املتكرر اإلطاحة باحلكومة السعودية عدة                  
مرات ، البد ان يواجه بعقوبة اإلعدام   وكذلك فقد طلب أسامة بن الدن أو اصدر عدة توجيهات بقتل أمريكيني          

وأيضا فيما يتعلق بالبينة بالنسبة ملا حصل يف اليمن  وكـذلك يف السـفارات               وهذا أيضا يستحق اإلدانة باإلعدام      
األمريكية يف إفريقيا فقد قدمنا بينات كافية لإلدانة يف هذه األحداث وساعدنا  يف الوصول اىل هذه املعلومات اليت                   

ل صدق انه قـد ال      تدين ابن الدن  عدة حكومات منها حكومة بلدكم ، وبالتايل أقول لكم من كل قليب ومن ك                 
نتفق  على التعريفات بشان اإلرهاب ، أو قد ال نتفق بشان التوجهات يف السياسة األمريكية لكن  دعونـا أن  ال                       
ندخل يف فخ  حياول البعض أن يضعوه لنا وهو أننا  ال منلك مبا يكفي من األدلة  إلدانة أسامة بن الدن  وأؤكد هنا 

 . عشر سنواتانه  يوجد لدينا  أدلة تكفي ملدة
 

 : إدوارد ووكر 
 بالنسبة  للفرق بني محاس وحزب اهللا والرأي الذي عربت عنه أود أن أوضح شيئا فيما يتعلق باإلرهاب ،  
وخيتلف طبعا عن تعريف احملاميني لإلرهاب ، اإلرهاب برأيي جهد صادر عن وعي لقتل األبرياء الهداف سياسية                 

قوم أحد أشخاص من اتباع محاس مثال  بتفجري  نفسه يف منطقة جتمع شعيب يف أو لغري ذلك من األهداف ، فعندما ي
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وسط قهوة أو حمل عام فاعترب هذا عمل إرهايب أما بالنسبة حلزب اهللا فاعترب ان معتقداته وتصرفاته واعماله كانت                   
 إذن عندما نتحدث عن     كلها مربرة لتحرير لبنان  وما يقوم به حزب اهللا هي  مقاومة إلاء احتالل غري مشروع ،                 

اإلرهاب جيب ان نعرف ما هي النية وما هي األهداف ، إذا كانت أهداف مدنية فأنا اعترب ان هذا العمل خطأ حبد                
 .ذاته

و بالنسبة حلزب اهللا اعتقد انه يعترب حزب سياسي ويوجد أعضاء له يف الربملان كما اعتـرب حـزب اهللا                    
 جلنوب لبنان وقد يكون حزب اهللا اقترف أعمال رمبا كانت إرهابية يف             مقاومة مشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي    

 املاضي ، يف الثمانينات لكن هذا األمر ميكن احملاججة بشأنه 
بالنسبة للموضوع األساسي وهو الشغل الشاغل  للمنطقة ومن أولوياا أال وهو القضية الفلسطينية أود               

لفلسطينية عن السياسة األمريكية فيما يتعلق بباقي أحنـاء املنطقـة ،            القول ان إسرائيل حاولت ان تفصل املشكلة ا       
كانت  إسرائيل حتاول  إقناعنا بأنه ال يوجد عالقة بني الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين وعالقتنا  مع اململكة العربية                    

ذي كان يستعمل   السعودية أو مع مصر خوفا من ان هذا سوف يؤثر على موقفنا منها كإسرائيل ، وهذا السبب ال                 
دائما يف ان تبقى  نظرتنا للمنطقة نظرة عامة وليست نظرة متخصصة ، بالنسبة لشارون وجتاهله كل التحـذيرات                   

اعتقد انه فعـال    . اليت يطلقها رئيس الواليات املتحدة من اجل االنسحاب من املدن الفلسطينية اليت أعاد احتالهلا               
حة مع الواليات املتحدة وأنا كتبت عن هـذا املوضـوع ، يف صـحيفة               يقوم بالسري يف اجتاه  عملية تصادم واض       

الفرق  بـني    . واعتقد  انه ونتيجة حلسابايت ورأيي يف هذا املوضوع لن يرحبوا يب  يف إسرائيل  حبرارة                  " هآرتس"
ن حيتلها املاضي عندما كان شارون  ينصاع لتحذيرات الرئيس االمريكي باالنسحاب من املناطق الفلسطينية اليت كا           

من اإلسرائيليني وهذا   % ٧٠و الوقت  احلايل الذي يتجاهل فيه شارون التحذيرات ان شارون اصبح حيظى بتأييد               
يعطيه اعتقاد انه يوجد ما يكفي  من مربرات  لتجاهل طلبات الرئيس األمريكي ، هلذا السبب جيب ان نسعى دائما   

حلايل ، كما نستطيع ان نرفع من شان خميم السالم يف إسرائيل   لتكسري هذا الدعم الذي حيظى به شارون يف الوقت ا         
مرة أخرى ، وأنا أؤيد تأييد تام ما قاله سري نسيبة  بان افضل حليف للفلسطينيني يف الوقت الطويل هو الشـعب        

 .اإلسرائيلي الن الشعب اإلسرائيلي هو الذي يستطيع ان يكسر شوكة شارون
 حاليا حلل الرتاع الفلسطيين اإلسرائيلي أساسه قيام دولة فلسـطينية ،            وفيما يتعلق بطرح مبادرة أمريكية    

ولكنها .اعتقد أن اإلدارة األمريكية لن تتمكن من ذلك طاملا هي مشغولة يف حرب مكافحة اإلرهاب يف أفغانستان           
 .ستستمر يف ممارسة أشكال خمتلفة من الضغط على شارون 

ايري املزدوجة ،هذا املوضوع موضوع قدمي وليس جديد وحنن نقـر   بالنسبة ملوضوع الكيل مبكيالني أو املع     
بوجوده فمن الواضح ان  للواليات املتحدة أصدقاء وأننا نعامل األصدقاء بشكل خمتلف عن اآلخر ، نتعامل مـع                   
الفرنسيني بشكل خمتلف عن الربيطانيني ، األملان بشكل خمتلف عن الفرنسيني وهذا واضح بشكل خاص بالتعامـل       

 اإلسرائيليني، مرة أخرى أقول ان هذا املوضوع له عالقة بتقييمنا و بتاريخ عالقاتنا وانه من املهـم ان نكـون                     مع
خاصة عندما نتحدث عن موضوعات هلا عالقة حبقـوق         املعايري املزدوجة   حذرين جدا عندما نتعامل مع موضوع       

 .و هذا الفخ عندها حتدد كل تصرفاتنا يف املستقبلاإلنسان او باملمارسات القضائية النه لو دخلنا يف هذا املأزق أ
بالنسبة لتعريف مصاحل الواليات املتحدة يف املنطقة والتوجه واالعتقاد السائد أا تنحصر يف مصـلحتني               
وهي  محاية إسرائيل و محاية النفط ، أنا ال أوافق مائة باملائة على هذا الرأي ألنين اعتقد أن مصاحل الواليات املتحدة 
يف املنطقة أوسع بكثري من هذا ، وكثري من الناس ينسوا أو يتناسوا أن الواليات املتحدة ال تعتمد فقط على الـنفط       
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اآليت من منطقة الشرق األوسط وامنا حتصل على النفط من مناطق أخرى يف العامل ، اعتقد أن املصاحل األمريكية يف                    
 :املنطقة تشمل 

 تطوير املنطقة-١
 رارإشاعة االستق-٢
 تطوير التيارات الدميقراطية-٣
 احملافظة على صداقاتنا مع عدة جهات يف املنطقة -٤

إن قدرة الواليات املتحدة على االستفادة من الطاقات املوجودة يف املنطقة حبيث ختدم مصاحلها األوسع يف 
نه يوجد هناك الكثري مما ميكن إن اية املطاف يف النهاية أنا اعرف أنين مل أجيب على أسئلتكم بكثري من التفصيل وا   

نتحدث عنه بالتفصيل ولكن احب أن أشكركم على آرائكم الواضحة والصرحية الن هذه نقطة بداية احلوار البناء و 
االستماع لآلراء واألحاديث الصرحية جدا وكثريا ما كانت تتهم الواليات املتحدة بأا ال تستمع لآلخـرين بـل                  

 لتايل كانت هذه فرصة جيدة لتبادل اآلراء كانت دائما تتحدث ، وبا
وفيما يتعلق مبوضوع الفقراء واإلرهاب اعتقد ان موضوع الفقراء خمتلف متاما  فمواجهة والتصدي مشكلة 
الفقر هي مسئولية كل دول العامل  ، من املهم بشكل خاص يف إفريقيا ولكن أيضا يف باقي أحناء العامل ، وهنـا يف                        

 .ه جيب ان نتوقف  عند تعريف أوضح لعملية العوملة وعالقتها بالفقر هذا الصدد اعتقد ان
بالنسبة ملا يتعلق بالعراق مثة فئة يف أمريكا حتاول حتاول انتهاز الفرص لالنتهاء من امللف العراقي وتقول أن 

ائيل لكن وزير لدى العراق قدرات بيولوجية وكيميائية وان الوقت قد حان لضربه وهذه  الفئات قريبة جدا من إسر
وفيما يتعلق مبحاوالت تطبيق    " بعمل غيب   " اخلارجية ال يتفق معها يف ذلك وسيبقى األمر كذلك ما مل يقم العراق              

العقوبات الذكية قال ووكر أن هناك الكثريين ال يعرفون معىن العقوبات الذكية ووزير اخلارجية االمريكي يكره هذا 
شيء اقوى لكن يف الوقاع حنن لسنا حباجة إىل عقوبات على العراق فكل ما يضر             التعبري ألنه حيمل مضمونا بتطبيق      

 .العراقيني يقوي صدام حسني كما أن العقوبات ختلق حالة من العداء ضدنا 
 :وايت فولر 

 هذا احلوار يذكرين يف الواقع باملشورة والرأي اليت دائما يقدمها اآلباء يف الواليات املتحـدة البنـائهم                 
 هلم حاولوا دائما جتنب مناقشة الدين والسياسة ، وهنا احب ان أشكركم وأقول ان هناك مقوله مشـهورة               يقولون

قاهلا صحفي أمريكي مشهور وهي عندما  يفكر  الناس بنفس الطريقة من املؤكد ام ال يفكرون كثريا ، إذن كان                    
جد أمر له عالقة حبضارتنا وخيتلف عنكم انـه         احلوار جمدي كثريا لنا ، أمل انه كان كذلك بالنسبة لكم ، طبعا يو             

 .وبعد الساعة  السابعة  ممنوع  علينا أن نشرب شاي أو قهوة وجيب أن نشرب الويسكي 
 

 :عريب الرنتاوي 
 . شكرا لكم مجيعا وشكرا لضيوفنا الكرام 
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 نبذة شخصية: إدوارد ووكر 
سلفانيا وحصل على درجة البكالوريوس من كلية       ولد السيد إدوارد ووكر يف مدينة ابينغتون يف والية بن         

 انضم للجيش االمريكي وعمـل يف       ١٩٦٢ويف عام   . هاملتون مث حصل على درجة املاجستري من جامعة بوسطن          
 .ودرس السيد ووكر الفرنسية والعربية والعربية . القواعد األمريكية يف أملانيا 

 ١٩٩٧وعمل سفريا لدى إسرائيل من عام ١٩٦٧ عام  انضم السيد ووكر إىل وزارة اخلارجية األمريكية       
 كذلك عمل سفريا لدى دولـة اإلمـارات   ١٩٩٧ وحىت عام ١٩٩٤ وسفريا يف مصر منذ عام      ١٩٩٩وحىت عام   

  . ١٩٩٢وحىت اية حرب اخلليج عام ١٩٨٩العربية املتحدة من عام 
مث . لبنان وتونس والسـعودية   وعمل السيد ووكر يف معظم دول منطقة اشرق األوسط مبا فيها سوريا و  

 .توىل منصب مساعد وزير اخلارجية االمريكي لشؤون الشرق األوسط 
 بعد أن ترك العمل ٢٠٠١وعني السيد ووكر مديرا ملعهد الشرق األوسط يف الرابع عشر من مايو من عام 

 .يف اإلدارة األمريكية 
 
 


