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اإلستراتيجية األميركية تتفاعل
مع ربيع الثورات العربية

أكد أن مستقبل الواليات املتحدة مرتبط مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أوباما: زعيمان تنحيا في الشرق األوسط.. وآخرون قد يلحقون بهما
احلكومات املنتخبة دميوقراطيا 
التي سرقت  الستعادة األصول 
وعن مستقبل السالم في املنطقة، 
قال أوباما: على إسرائيل أن تتحرك 
بجرأة نحو »سالم دائم« والوضع 
احلالي ال ميكن استمراره، مضيفا 
على مر عقود النزاع بني إسرائيل 
والعرب كان مستمرا في املنطقة، 
بالنسبة إلسرائيل كان يعني ذلك 
اخلوف من أطفال سيموتون في 
تفجير حافالت وصواريخ تطلق 
وأطفال في مناطق أخرى يتربون 
على كرهها، بالنسبة للفلسطينيني 
كان يعن���ي ذلك العيش بذل في 
ظل االحتالل، وعملنا على إنهاء 
ذلك لك���ن التوقعات لم تتحقق 
فاالستيطان اإلسرائيلي مستمر 
والفلسطينيون انزاحوا بعيدا عن 
املفاوضات، ولكن كل التغييرات 
في املنطقة جتعل من غير املمكن 
أن نستمر بهذا الوضع، ففي الوقت 
شعوب الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا تتخلص من عبء املاضي 
فحل هذا النزاع يصبح ضروريا 
وجهود الفلس���طينيني في نزع 
الش���رعية عن إسرائيل ستبوء 
بالفشل والقيام بعمل رمزي في 
أيلول في األمم املتحدة لن يخلق 
دولة فلسطينية، والفلسطينيون 
لن يحقق���وا اس���تقاللهم إذا لم 
يعترفوا بإس���رائيل، والتزامنا 
بأمن إسرائيل غير قابل للتزعزع 
وصداقتنا بها تاريخية ومن املهم 
قول احلقيق���ة، فالوضع الراهن 
غي���ر قاب���ل أن يس���تمر وعلى 
إس���رائيل أن تتصرف بشجاعة 
لتحقيق هذا السالم واملنطقة متر 
بتغيرات عميقة واملجتمع الدولي 
مل من مبادرات ال تنجح، وعلى 
الفلسطينيني واإلسرائيليني أن 
يقدموا على خطوات ولن يستطيع 
أحد أن يفرض عليهما الس���الم 
أمي���ركا واملجتمع  وتس���تطيع 
الدول���ي أن يعب���روا بصراحة 
أن الس���الم الدائم يعني دولتني 
هي دولة إس���رائيل دولة قومية 
لليهود تعيش بأمن وسالم مع 
دولة فلس���طينية دميوقراطية، 
املفاوضات واضح دولة  أساس 
فلس���طينية قابلة للبقاء ودولة 
إسرائيلية أمنة ونؤمن أن حدود 
إسرائيل وفلسطني يجب أن تستند 
الى حدود 1967 مع مبادلة أراض 
متفق عليها والشعب الفلسطيني 
يجب أن يتمتع بحكم نفسه ولكل 
دولة احلق في الدفاع عن نفسها 
ويجب أن تكون الشروط واضحة 
للحيلولة دون إعادة ظهور اإلرهاب 
وتسرب األس���لحة، وانسحاب 
إسرائيلي متدرج يجب أن تقابله 
أمنية فلسطينية في  مسؤولية 

دولة ذات سيادة غير متعثرة.

الدولة الفلسطينية

واكد أوباما ان الفلسطينيني 
يج���ب أن يعلموا ما هي احلدود 
وعل���ى  لبلده���م  االقليمي���ة 
االسرائيليني أن يعلموا أن بواعثهم 
األمنية سيتم النظر اليها، واضاف: 
هناك ايضا مسألة مستقبل القدس 
الفلسطينيني  ومصير الالجئني 
لكن يجب التقدم الى األمام بشأن 
األمن واألراضي، لكن هذا ال يعني 
أنه من الس���هولة أن نعود الى 
املفاوضات خاص���ة مع اإلعالن 
عن اتفاق بني فتح وحماس يثير 
مخاوف مشروعة لدى اسرائيل 
فكيف ميكن أن تتفاوض مع طرف 
ال يعترف بحقك في الوجود، أنا 
أدرك كم هو صعب العمل والعداء 
قد مت توارثه جيال عن جيل وفي 
أحيان زاد تكرسا ولكنني مقتنع 
الفلس���طينيني  الغالبية من  أن 
العمل نحو املستقبل  يفضلون 

بدل البقاء في املاضي.
وتابع أوباما: رغم كل التحديات 
التي تنتظرنا نرى أن هناك أمال 
ونرى ذلك في الشباب الذي قاد 
التغيير في مصر وفي سورية 
الذي تصدى للرصاص وهو ينادي 
»سلمية.. سلمية«، مشددا على 
انه بالنسبة للشعب األميركي فإن 
مشاهد اجليشان في هذه املنطقة 
قد تثير سببا للشك، وقال: لكن 
أمتنا تأسس���ت من خالل مترد 
ضد حكم دميوقراطي وشعبنا 
خاض حرب���ا أهلية مؤملة حتى 
أوصل احلق وأنا ما كنت ألقف 
أمامك���م إال بعد ان وقفت أجيال 
م���ن أبناء جلدنا في مس���يرات 
س���لمية لتحقيق الكلمات التي 

كونت أمتنا.

معاجلة كل ه���ذا وفقا للحقوق 
العاملية للمواطنني.

وشدد أوباما على ان احلكومة 
ينبغي أن تفتح األرضية للحوار 
في البحرين للبحرينيني، العراق 
واجه أيضا مشكلة في االنتقال 
للدميوقراطية، والعراقيون رفضوا 
العنف في الوصول للدميوقراطية، 
وكل الدول الدميوقراطية احلديثة 
س���تواجه مش���اكل ولكن إذا ما 
اس���تمروا في التقدم الس���لمي 
الواليات  أكثر فأكثر،  سندعمهم 
املتحدة ستستخدم كل نفوذها 
لدع���م اإلص���الح ف���ي املنطقة 
ورسالتنا بسيطة إذا أخذمت مخاطر 
اإلصالح فستحصلون على كل 

دعم الواليات املتحدة.

صوت الشعوب

وأضاف أوباما: سنس���تخدم 
التكنولوجيا لالرتباط مبا ميثل 
صوت الشعوب اإلصالح احلقيقي 
ال يأتي فقط من خالل صناديق 
االقتراع وسندعم الذين يحاولون 
رفع أصواتهم وسندعم االنترنت، 
ومشروعية احلكومات في القرن 
21 س���تعتمد على دعم شعوب 

مطلعة على كل شيء.
وتابع: سنعارض محاولة أي 
مجموعة لتقييد حقوق اآلخرين 
عندما تعمل من خالل اإلكراه، في 
ساحة التحرير كنا نسمع مصريني 
يقولون كلنا شعب واحد مسلمون 
ومس���يحيون، وأميركا ستعمل 
من أجل أن تسود هذه الروح في 
منطقة كانت محل والدة األديان 
السماوية الثالثة، واليوم يجب أن 
يكونوا لألقباط املسيحيني احلق 
في أن يتعبدوا في القاهرة كما هو 
حق الشيعة أال تهدم مساجدهم في 
البحرين، لهذا السبب سنستمر في 
إصرارنا على أن تنطبق احلقوق 
على النساء كما على الرجال ونريد 
أن تترشح املرأة للمناصب العامة 
واملنطقة لن تصل لتحقيق ذاتها 
إذا كان نصف سكانها محرومات 

من حتقيق إمكانياتهن.
الرئي���س األميركي:  وق���ال 
السياسة لم تكن الدافع الوحيد 
وراء خروج احملتجني للشوارع 
ولكن النقطة التي قلبت التوازن 
عدم ق���درة الناس عل���ى إطعام 
أنح���اء املنطقة  أنفس���هم وفي 
الكثير من الشباب لهم مستوى 
علمي رفيع لكن الوضع االقتصاد 
ال ميكنه���م من إيج���اد عمل، إن 
أكبر مورد في الش���رق األوسط 
لم يس���تغل هو مورد الشعوب، 
وليس غريبا أن احد قادة ميدان 
العاملني في  التحرير كان م���ن 
»غوغل« فالتحدي يأتي من بلد 
الى بلد، وجناح الثورات يعتمد 
الرخاء  الوق���ت ذاته عل���ى  في 
التنمية والهدف يجب  وحتقيق 
أن يكون منوذجا يسمح للحماية 
أن حت���ل محلها حتقيق الفرص 
واالقتصاديات التي تخلق فرص 

العمل للشباب.
وأك���د أوباما: س���نطلب من 
الدولي والبنك  النق���د  صندوق 
الدول���ي تقدمي خطة على كيفية 
مس���اعدة مص���ر وتونس، وال 
نريد ملص���ر دميوقراطية مكبلة 
بالديون وسنخفف أعباء الديون 
عنها وسنستخدم االستثمار من 
أجل خلق فرص العمل وسنساعد 

الفرصة بأن ننظر الى العالم كما 
ينبغي أن نكون، الشعوب هي التي 
تظاهرت واحتجت في الشوارع 
وليس الواليات املتحدة شجعتهم، 
س���نتحدث عن مبادئ أساسية 
سنناش���د باملبادئ التي طالبنا 
بها في األش���هر ال� 6 املنصرمة، 
إن الواليات تعارض القمع ضد 
الشعوب وتدعم احلقوق العاملية 
التي تدعو الى حق التعبير عن 
الذات واملساواة بني الرجل واملرأة، 
واحلق أن يختاروا قادتهم ونحن 
ندعم أيضا اإلصالح االقتصادي 
في الش���رق األوسط الذي يدعم 
األش���خاص في املنطقة ودعمنا 
لهذه املبادئ ليس مصلحة ثانوية 
بالنسبة لنا وهذه أولويتنا التي 

يجب أن تترجم في أعمالنا.
وأكد اوباما على ان سياس���ة 
الواليات املتح���دة دعم االنتقال 
التي  في املنطقة وتون���س هي 
بدأت موجة الدميوقراطية ومصر 
كانت ش���ريكتها وبدأ هذا التيار 
االنتقال من بلد الى آخر ملجتمع 
مدني ومؤسس���ات دميوقراطية 
قوي���ة، دعمنا يجب أن ميتد الى 
دول حتتاج أيضا للوصول الى 
الدميوقراطي���ة ولكن في بعض 
الدول العنف يسيطر واملثال ليبيا 
حيث شن معمر القذافي حربا ضد 
ش���عبه وال ميكننا أن نقبل بهذا 
وهنا قررنا استخدام القوة لتحرير 
الليبيني، هناك رأينا الشعب الليبي 
يطالب بالنجدة واملساعدة ولو لم 
نعمل مع حلفائنا ملات اآلالف من 
القذافي  األشخاص، واليوم فقد 
السيطرة على ش���عبه ودولته 
وعندما يغادر وقواته من السلطة 
ستكون هناك مرحلة انتقالية الى 

ليبيا احلرة والدميوقراطية.

النظام السوري

وبالنسبة لتظاهرات سورية 
قال اوباما: فرضنا عقوبات على 
النظام السوري مبا فيها العقوبات 
التي فرضت على األس���د وهذا 
األخير لديه خيار إما يذهب الى 
انتقال سياسي أو يغادر، يجب 
النظام السوري عن  أن يتوقف 
قتل الناشطني وإال سنتحداه أكثر 
وأكثر وس���يواجه هذا التحدي، 
ولغاية اآلن سورية عملت ودعمت 
من حليفها اإليراني في القمع وهذا 
يظهر خبث النظام اإليراني، إن 
االحتج���اج الس���لمي األول في 
املنطقة كان في ش���وارع طهران 
وهناك الرجال والنساء مت وضعهم 
في السجن وصورة امرأة إيرانية 
متوت في الشارع اإليراني مازالت 
أذهاننا، اعتراضنا  محفورة في 
إلي���ران وإجراءاته���ا القمعي���ة 
الن���ووي ودعهما  وبرنامجه���ا 
لإلرهاب معروف للجميع ولكن 
حفاظا على مصداقيتنا علينا أن 
التغيير يجب أن  نعترف ب���أن 
يس���تند الى املبادئ التي نؤمن 
بها حتى في بلدان أصدقائنا وهذا 
ما حدث ف���ي اليمن أيضا حيث 
يسعى الرئيس في احلفاظ على 
السلطة وندعو الرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح بانه البد ان 

يفي بالتزامه بنقل السلطة.
 وه���ذا م���ا ح���دث أيضا في 
البحرين التي هي الشريك الدائم 
والحظنا أن ايران تريد أن تستغل 
ما حصل ولكن نحن قررنا أن تتم 

إضافة الى أن الفشل في التحدث 
مع األشخاص العاديني تقول بأن 
الواليات املتحدة والتي هي تتابع 
مصاحلنا ولكن على حسابنا أراد 
األميركيون أن يردموا الهوة بني 

بالدهم والعالم العربي.
وتابع: نحن كانت لدينا الفرصة 
لنظهر بأننا نقيم كرامة احملتجني 
في تونس، ال يجب أن يشك أحد 
أننا نؤمن بالفرص وحق تقرير 
املصير والتقدم، سيكون هناك 
بعض املشاكل ولكن أصبحت لدينا 

تغيير ج���ذري وأحيانا تغيير 
استراتيجي.

وأضاف الرئيس األميركي ان 
الواليات املتحدة اهتمامها األساسي 
في املنطقة مواجهة اإلرهاب ووقف 
انتشار السالح النووي ودعم أمن 
اسرائيل في عملية السالم، ونحن 
نؤمن أن ما من أحد سيستفيد من 
السباق النووي في املنطقة وال من 
هجمات القاعدة. ويجب أن نعترف 
بأن استراتيجية مبنية على هذه 
املصالح لن مت���أل بطونا فارغة 

وفي دمشق سمعنا شابا يقول إني 
أشعر بالكرامة، هذه الصرخات 
سمعت في كل املنطقة ومع قوى 
عدم العنف فاألشخاص في املناطق 
خالل 6 أشهر حققوا ما لم يحققه 
اإلرهابيون في عقود وتغيير بهذا 
احلجم ال يأتي بطريقة سريعة.

ان األمور  اوباما على  وشدد 
ستأخذ س���نوات قبل أن تصل 
القصة الى النهاية، وستكون هناك 
أيام جميلة ومزدهرة وأيام صعبة، 
وفي بعض األحيان سيكون هناك 

أعلن الرئيس األميركي باراك 
اوباما اخلميس في خطاب تناول 
فيه الثورات التي تعصف بالعالم 
العربي منذ س���تة اشهر ان هذه 
الث���ورات أظهرت ان سياس���ات 

»القمع« لم تعد جتدي نفعا.
وأكد الرئيس األميركي باراك 
أوباما أن مستقبل الواليات املتحدة 
مرتبط مبس���تقبل دول الشرق 
األوسط وش���مال افريقيا وذلك 
من الناحية االقتصادية واألمنية 

والتاريخية.
وقال أوباما في خطاب ألقاه 
مبقر وزارة اخلارجية األميركية 
أميركية  بش���أن اس���تراتيجية 
جديدة مع الشرق األوسط امس 
إنه خالل األشهر الستة املاضية 
شهدنا تطورا كاسحا في الشرق 
األوسط وشمال افريقيا، مضيفا أن 
الشعوب العربية انطلقت للمناداة 

بحقوقها الرئيسية.
وأضاف الرئيس األميركي أنه 
»على الرغم من أن هذه الدول قد 
تكون بعيدة جغرافيا عن الواليات 
املتحدة إال أن احلقائق تشير إلى 
أن مستقبلنا مرتبط بهذه املناطق 

من عدة نواحي«.
وقال، لقد قام الشعب وطالب 
بحقوقه األساسية، وزعيمان قد 
تنحيا وان مزيدا من زعماء املنطقة 
قد يح���ذون حذوهما ونعلم أن 
مستقبلنا ملتزم بهذه املنطقة، 
إلى أن واشنطن قامت  وأش���ار 
بتعزيز سياستها اخلارجية في 
مواجهة هذه التطورات،  مضيفا 
أنه بعد س���نوات من احلرب في 
الع���راق مت إج���الء مئات اآلالف 
من اجلنود م���ن املهام القتالية، 
وفى أفغانس���تان مت دحر حركة 
طالبان وس���يتم العمل من أجل 
عودة اجلنود إلى موطنهم وإحالة 

األمر إلى األفغان.

صفعة قوية للقاعدة

كما لفت إلى أن بالده متكنت 
بعد سنة من احلرب ضد تنظيم 
القاعدة من إحداث صفعة قوية 
للتنظيم من خالل مقتل زعيمه 
أسامة بن الدن، وأضاف في خطاب 
القاعدة  بشأن املنطقة ان زعيم 
اسامة بن الدن الذي قتلته القوات 
الش���هر  األميركية اخلاصة هذا 
كان قات���ال أودى بحياة كثيرين 
ولم ميت ش���هيدا وكانت أفكاره 
مرفوض���ة حتى قبل قتله، وأكد 
ان بن الدن شخص نقل صورة 
اإلسالم بطريقة خاطئة وهو رفض 
الدميوقراطي���ة ورفض احلقوق 
األساس���ية للشعب املسلم، ركز 
على ما ميكن أن يدمره ال ما ميكن 
أن يبنيه للمس���تقبل، بن الدن 
وصورته اإلجرامية زالت، وأضاف 
الرئيس األميركي قصة التغيير 
بدأت في تونس مع البوعزيزي، 
بسبب قمع احلكومات لشعوبها 
ولكن في هذه األثناء حدث شيء 
بعد رفض املس���ؤولني س���ماع 
البوعزيزي  احتجاجات ح���رق 
نفسه بالوقود ومات وهذا وقت 
فعال مميز ف���ي التاريخ، كما أن 
الواليات املتح���دة التي حتافظ 
على كرامات الشعوب قدرت ما 
حدث في تونس، وهذا مت نشره 
في كل أنحاء تونس، لقد رفض 
التونسيون أن يذهبوا الى بيوتهم 
وبقوا في الش���وارع، قصة هذه 
الثورة وما حدث بعدها ال يجب أن 
تفاجئ أحدا، أمم الشرق األوسط 
وأفريقيا تريد بالدا حرة، ولكن 
املواطنني ليس لديهم قضاء نزيه 
ليسمعهم وليس لديهم إعالم حر 
وال انتخابات حرة ونزيهة وهذا 
النقص في عزم وتقرير مصير 
حياتك أثر أيضا على االقتصاد، 
بع���ض األمم محظوظة بالنفط 
ولكن في اقتصاد عاملي مبني على 
املعرفة ليس هناك اي خطة تطوير 
تبدأ من العدم، وتابع اوباما الكثير 
من القادة في الدول حاول أن تسير 
ش���عوبها الى مكان آخر، وبعد 
قرون املخ���رج الوحيد للتعبير 
السياس���ي والتفكير العنصري 
هو ان تتم إزالة كل هذا والقضاء 
عليه، واألحداث التي طرأت في 
األشهر الستة املنصرمة أظهرت 
أن استراتيجيات القمع لن تعمل 
بعد اآلن والستااليت واالنترنت 
فتحت العالم على بعضه البعض 
إضافة الى الشبكات واالتصاالت 
والهواتف اخلليوية والتغيير ال 
ميكن وقف���ه بعد اآلن، في مصر 
وصنع���اء قالوا انتهى الكابوس 

الرئيس االميركي باراك اوباما ملقيا كلمته في مقر وزارة اخلارجية أمس  )أ.پ(

)رويترز( .. وجانب من احلضور اثناء استماعهم خلطاب اوباما  

إعفاء مصر من ديون أميركية تبلغ مليار دوالر

أميركا ستعارض حتركات في األمم املتحدة لعزل إسرائيل

على األسد أن يقود التغيير أو يتنحى

أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما أن الواليات 
املتحدة ستقوم بإعفاء »مصر الدميوقراطية« من 

مليار دوالر أميركي من الديون.
واضاف »ال نريد مصر الدميوقراطية مرهقة 

بديون املاضي لذا سنقوم بإعفاء مصر 
الدميوقراطية من ديون تصل الى مليار دوالر 
وسنعمل مع شركائنا املصريني الستثمار هذه 

املوارد لتعزيز النمو«.
وأضاف »سنساعد مصر على استعادة القدرة 

على الدخول في االسواق بتقدمي ضمانات قروض 
مبليار دوالر حتتاجها لتمويل البنية التحتية 

ولتوفير فرص العمل«، كما سنساعد احلكومات 
الدميوقراطية اجلديدة على استعادة االصول التي 

سرقت منها«.

رفض الرئيس األميركي ما وصفه بأنه جهد لعزل 
اسرائيل في االمم املتحدة في سبتمبر.

وقال ان اي اتفاق النشاء دولة فلسطينية يجب ان 
يعتمد على حدود 1967 مع مبادالت يتفق عليها 

الطرفان. مؤكدا ان االلتزام األميركي بأمن اسرائيل 

ال يهتز.
واضاف »بالنسبة للفلسطينيني فان جهود جتريد 

اسرائيل من الشرعية ستنتهي الى الفشل. 
والتحركات الرمزية لعزل اسرائيل في االمم 
املتحدة في سبتمبر لن تخلق دولة مستقلة«.

أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما أن على 
الرئيس السوري بشار األسد ان يقود عملية 

التغيير او يتنحى.
وقال اوباما ان »الشعب السوري برهن 

على شجاعته مبطالبته بعملية االنتقال الى 
الدميوقراطية«.

واضاف ان »الرئيس األسد هو اليوم أمام خيار: 
ميكنه ان يقود العملية االنتقالية او ان يبتعد«.

وطالب اوباما دمشق ايضا بوقف القمع بحق 
املتظاهرين وباإلفراج عن السجناء السياسيني 

وبالسماح ملجموعات الدفاع عن حقوق اإلنسان 
بالوصول الى »مدن مثل درعا« معقل احلركة 

االحتجاجية ضد األسد.
واتهم الرئيس االميركي ايضا سورية بأنها »تتبع 
حليفتها ايران« التي تساعدها على حد قوله في 

قمع املتظاهرين.

ما حدث للشاب 
التونسي بوعزيزي 
كان مفجراً لرياح 

التغيير بني اجلماهير 
في الشرق األوسط

أميركا لم تخرج 
الشعوب في الشرق 
األوسط إلى الشوارع 

وعلى الشعوب أن 
تقرر نتيجة عملها

أحداث الشهور الستة 
املاضية برهنت على 

أن إستراتيجيات 
القمع لم تعد صاحلة

لن يستفيد أحد من 
حدوث سباق على 

األسلحة النووية في 
الشرق األوسط وفي 

شمال أفريقيا


