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  شهادة مساعد وزير اخلارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى، 
 وليم بيرنز، أمام اللجنة الفرعية للشرق األوسط وجنوب آسيا 

  التابعة للجنة الدولية يف جملس النواب األميركي
  ]مقتطفات[ .17/10/2001ن، واشنط

   

 

 [.......]  
سبتمبر على الواليات املتحدة مل تغير / ولأيل 11إسمحوا يل بأن أشدد، يف البداية، على أن هجمات   

األهداف األساسية لسياستنا يف املنطقة؛ وهي حتقيق سالم عادل ودائم وشامل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، 
ومع كل العرب، وضمان أمن إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي، واحلفاظ على عالقات قوية وبناءة بشركائنا 

ي املصالح ـذور عميقة فـذه األهداف لها جـإن مساعينا لتحقيق ه. م واالستقرار يف املنطقةالعرب، وتأمين السال
سبتمبر، ويجب أالّ يردعنا أحد أو / أيلول 11ويل من ـت طـدأت قبل وقـوام كثيرة، وقد بـوال أعـوالقيم األميركية ط

  .يحرفنا عن متابعتها
بالكلمات واألفعال، وبعضه مل يتم إعالنه ... اون ودعميف حملتنا ضد اإلرهاب، أمكننا االعتماد على تع  

وقدمت دول . مع مطالبنا" متجاوبة جداً"زير اخلارجية باول، وقد كانت الدول العربية، كما ذكر و. بصورة جيدة
ونحن نحصل على تعاون لتطبيق القانون وتشارك جيد . كثيرة تسهيالت حتليق جوي وهبوط وإيواء لقواتنا

استقصاء أولئك الذين نعتقد أنهم ينتمون إىل شبكة القاعدة، ودعم يف وقف املوارد املالية  للمعلومات يف
" جتفيف"كما أن حكومات دول املنطقة تتطلع إىل حتسين إمكانات املراقبة املالية لديها للمساعدة يف . لإلرهابيين

  .املوارد املالية لإلرهابيين
  [.......]  
سية يف بعض هذه الدول، وعلى الواليات املتحدة أن تأخذ ذلك يف إننا ندرك وجود حساسيات سيا  
لكن تطرف بن الدن يهددها أيضاً، وهي تدرك جيداً احلاجة إىل جمابهة هذا التحدي بحزم وبشكل . احلسبان

وقد شدد الرئيس ووزير اخلارجية تكراراً على أن ذلك ليس معركة ضد اإلسالم أو ضد العرب، وإنما هو . مشترك
وهؤالء . دولية واسعة ضد اإلرهابيين الذين يسعون لتدمير السالم وإثارة عدم االستقرار وزرع الكراهية ةحمل

إننا وكل أصدقائنا وحلفائنا . اإلرهابيون، بقيامهم بهذه األعمال، مستعدون الستهداف كل من ال يقف يف صفهم
  .يف املنطقة متفقون تماماً على عدم السماح بحدوث ذلك

                                                 

 مترجم عن اإلنكليزية من موقع اإلنترنت: المصدر: 

  http://www.usinfo.state.gov/cgi-bin/washfile/display.pl?p=/products/washfile/geog/nea&f=011018 
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وكما أوضح الرئيس بوش، ليس إلسرائيل صديق . شريكنا الوثيق يف القتال ضد اإلرهابإن إسرائيل هي 
/ أيلول 11ومل يغير شيء يف أحداث . إن التزامنا أمن إسرائيل ال يمكن أن يتزعزع. أفضل من الواليات املتحدة

ساوم بشأن أمن  إسرائيل، كما قال الوزير ويجب أن تطمئن إسرائيل إىل أن الواليات املتحدة لن ت. سبتمبر موقفنا
  .باول

إن اإلدارة تواصل عملها املكثف لوضع حد للعنف بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، والتقدم   
وأود، يف هذا السياق، تقديم تعازينا . نحو تطبيق توصيات جلنة ميتشل، كجسر عبور إىل املفاوضات السياسية

  .ونحن ندين بشدة هذا العمل اإلرهابي. بها على اغتيال الوزير زئيفي اليومالصادقة إىل حكومة إسرائيل وشع
إن . لقد أعلنت السلطة الفلسطينية أيضاً شجبها لهذا الهجوم، وتعهدت بتقديم املسؤولين عنه إىل العدالة

الفلسطينيون وهذا أمر ضروري إذا كان . الكلمات غير كافية، بل يجب القيام بإجراء قوي ضد كل اإلرهاب والعنف
واإلسرائيليون يتابعون اخلطوات اإليجابية التي توصلوا إليها مؤخراً لتحسين الوضع والبدء باستعادة بعض 

  .إجراءات التعاون
وعليهما استغالل الفرصة . يجب أالّ يسمح اجلانبان لإلرهابيين بصوغ جدول أعمالهما، أو إعالن النصر

وبينما يقومان بذلك، ستعمل . شل، واستئناف احلوار السياسي املباشرلوضع حد للعنف وتنفيذ خطتي تينيت وميت
الواليات املتحدة على التوصل إىل تسوية عادلة ودائمة وشاملة للصراع العربي ـ اإلسرائيلي مهما يتطلب ذلك من 

ية بيرس، إن الوزير باول على اتصال يومي عملياً برئيس احلكومة شارون، والرئيس عرفات، ووزير اخلارج. وقت
  .لدعم جهودهم من أجل إنهاء العنف وإعادة بناء الثقة واستئناف العملية السياسية

[.......]  
  

  



 

 
 

  

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
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