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  كلمة الرئيس بيل كلينتون أمام مؤتمر
  )إيباك( "اللجنة األميركية ـ اإلسرائيلية للشؤون العامة"

  ]مقتطفات[ *.7/5/1995واشنطن، 
  

  
  [.......]  
توصلت إىل أي اتفاق مع سورية، فسيكون لديها إذا ما "الدولة العبرية إىل أنها ] الرئيس كلينتون[وطمأن   

  ."الوسائل لتدافع عن نفسها بنفسها ولن يذهب طفل إسرائيلي يف كريات شمونة أو املطلة إىل سريره خائفاً
  [.......]  
أكبر منه يف أي وقت مضى ألن الواليات املتحدة التزمت "وشدد على أن تفوق إسرائيل العسكري اليوم   

ألن إسرائيل يجب أن تكون لديها املقاتلة  'آي 15ف ـ 'فقنا على بيع سالح اجلو اإلسرائيلي طائرات لقد وا. كلمتها
طائرة هليكوبتر هجومية وهذا ما كنا  200ونحن مستمرون يف تسليم إسرائيل . ذات املدى األبعد واملتعددة الدور

  ."بدأناه بعد حرب اخلليج
' أرو'مليون دوالر ـ وهو اجلزء األكبر من تكـاليف تطوير صاروخ  350إننا ملتزمون دفع مبلغ "وأضاف   

ولقد أعطينا إسرائيل . اإلسرائيلي ـ لنضمن أن إسرائيل لن تُترك مرة أُخرى من دون دفاع يف وجه هجوم صاروخي
وكي نساعد . إلسرائيلي القوة التي يحتاج إليهاأكثر أنظمة إطالق الصواريخ تقدماً يف العامل لنوفر جليش الدفاع ا

يف تعزيز قدرات إسرائيل يف التكنولوجيا املتطورة، وافقنا على بيعها السوبركومبيوتر، وسمحنا للمرة األوىل 
قامت الواليات املتحدة وإسرائيل بأكبر "وذكر أنه هذه السنة ." إلسرائيل بدخول سوق آليات اإلطالق الفضائي

وزارة الدفاع (ونحن نخزن مزيداً من املعدات العسكرية يف إسرائيل وقد وقّع البنتاغون . رية مشتركةمناورات عسك
  ." عقوداً بقيمة تفوق ثالثة ماليين دوالر لشراء منتجات عسكرية ذات نوعية عالية من شركات إسرائيلية) األميركية
ممكنة لوال عمل الواليات املتحدة لضمان  ما كانت"ورأى الرئيس األميركي أن أحداث السنتين األخيرتين   

  ."لقد ساعدنا على إعطاء إسرائيل الثقة لصنع السالم عبر تخفيف اخملاطر التي تتخذها. قوة إسرائيل
  [.......] 
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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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