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  نتونيتصريح للرئيس بيل كل
  يعلق فيه على نتائج االنتخابات اإلسرائيلية

  ]مقتطفات[ *.30/5/1996واشنطن، 
  

  
يف أول تعليق رسمي، قال كلينتون إنه أياً تكن نتائج االنتخابات فإن الواليات املتحدة ستستمر يف   
  ."المية الديمقراطية هناك وعملية السمليف دعم شعب إسرائيل والع"سياستها 
(...) إن كثيرين منا سهروا حتى وقت متقدم يف انتظار النتائج "فقال يين صباح أمس الصحاف وحتدث إىل  

أياً تكن النتائج فإن "لكنه أكد أنه ." يجب انتظار التصويت بالبريد ونتائجه. أوالً ليست لدينا نتائج نهائية بعد
وسياستنا . ل والعملية الديمقراطية هناك وعملية السالمالواليات املتحدة ستتابع سياستها يف دعم شعب إسرائي

فإذا كانت إسرائيل مستعدة لركوب اخملاطر من أجل السالم فنحن مصممون على القيام بأفضل . ستبقى هي نفسها
  ."ما لدينا لتخفيف هذه اخملاطر وزيادة أمن أولئك الذين يقومون بذلك

لقد تشجعت خصوصاً يف األيام األخيرة من احلملة االنتخابية ألن احلزبين واملرشحين عبّرا : "وقال أيضاً  
إن هذا هو ما آمل أن يخرج من هذه . إن هذا هو أملي. بطرق خمتلفة عن التزام واضح الستمرار عملية السالم

  ."صواتعملية فرز األاآلن أن جنلس وننتظر حتى انتهاء االنتخابات وعلينا 
يف وسئل هل يعتقد أن نتنياهو سيبدأ ببناء املستوطنات من جديد يف الضفة الغربية ولن يتقدم   

لقد كان هناك فارق يف ما يقولون إنه سياستهم ولكن لفتتني التصريحات التي : "املفاوضات مع سورية، فأجاب
أعتقد أن علينا االنتظار لنرى ما . نتخابيةأدىل بها يف هذا املوضوع وخصوصاً يف األيام األخيرة من احلملة اال

  ."سيحدث
لكن عملية السالم كلها يف الشرق "ىل االنتظار ملعرفة من صوّت وكيف وما هي النتيجة النهائية إودعا   

  ."فلننتظر. األوسط بدأها الذي سبق السيد نتنياهو يف الليكود
  [.......] 
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


