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تصريح صحايف لوزير اخلارجية األميركي جون كيري، ورئيس 

احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يف ختام اجتماعهما يف 

إسرائيل بين القدس، تناوال فيه قضايا اقتصادية مشتركة 

 العملية السلميةلى عالوة ع ،والفلسطينيين

P0F.٩/٤/٢٠١٣القدس، 
*
P ]مقتطفات[ 

 

 :وزير اخلارجية جون كيري

خرى بصورة أرجو التعبير عن الشكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن استقبايل مرة أُ 

أعتقد بأنه يمكن القول إننا . لقد أجرينا الليلة املاضية نقاشاً ودياً جداً ومثمراً ومطوالً. رائعة

على أنه  ـكل على حدة  ـننا نرتاح لفحوى املباحثات باإلضافة إىل االتفاق إالتقدم وحققنا بعض 

قاصداً بذلك أن يخلو كل طرف لدراسة القضايا " [إجناز بعض الواجبات املنزلية"يجب علينا 

" إجناز هذه الفروض املنزلية"ينوي ] رئيس الوزراء نتنياهو[إنه ]. املطروحة وإعادة النظر فيها

األسابيع املقبلة، حيث نواصل اليوم احملادثات لالطّالع على كيفية نسج جميع أجزاء خالل 

 .الصورة وحتقيق نوع من التقدم

على جهوده التي تأتي من منطلق النية ] نتنياهو[أرجو تقديم الشكر لرئيس الوزراء 

ادثنا عن مبادرة لقد حت. اء للغايةإذ كان النقاش جدياً وموضوعياً وأستطيع وصفه ببنّ ،الصافية

اقتصادية غير أن رئيس الوزراء طلب التوضيح بصورة ال تقبل التأويل أن أي خطوة اقتصادية 

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لرئاسة احلكومة اإلسرائيلية :املصدر * 

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Events/Pages/eventkery090413.aspx 
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قد نتخذها لن تكون بأي حال بديالً عن املسار السياسي بل خطوة مكملة ] إزاء السلطة الفلسطينية[

 .خرىجراءات أُ له، إذ إن املسار السياسي يحتل رأس سلم األولويات فيما يمكن إكماله بإ

مثلما قمت بذلك أمس عند  ـثانياً، وفيما يتعلق بإيران، لقد جددتُ التأكيد لرئيس الوزراء 

أن الرئيس أوباما ملا كان بوسعه أن ينقل رسالة  ـ] رئيس الدولة شمعون بيرس[لقائي بالرئيس 

لك إيران السالح ، بمعنى أنه ال يجوز أن تمت]من رسالته خالل زيارته األخيرة إلسرائيل[أوضح 

لقد أوضحت الواليات املتحدة األميركية أنها تقف ليس إىل جانب ! النووي، ال بل إنها لن تمتلكه

بل إىل جانب ا�تمع الدويل بأسره وتؤكد أنها جادة يف مواقفها، أي أنها  ،إسرائيل فحسب

ال يجوز أن تكون و. ولكن ليس على املفاوضات الالنهائية] مع إيران[منفتحة على املفاوضات 

إن الرئيس أوباما ال يكذب . لتطوير السالح النووي] اإليرانية[املفاوضات ذريعة الستمرار اجلهود 

وبالتايل نأمل يف أن يعود اإليرانيون إىل الطاولة . نه أكد يل هذه احلقيقة بصورة جيدةإحيث 

 .ويعرضوا مقترحاً شديد اجلدية

 :رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

خرى يف أورشليم القدس والعمل من أجل يسرّين رؤيتك مرة أُ ]. كيري[رك، يا جون أشك

إنني عاقد العزم ليس فقط على استئناف عملية السالم مع . حتقيق غاية السالم املشتركة لنا

. بصورة مطلقة] الفلسطيني ـاإلسرائيلي [بل أيضاً على بذل مسعى جاد إلنهاء النزاع  ،الفلسطينيين

وينطوي األمر على أبعاد مكوّنات اقتصادية حيث نرحب بأي مبادرة قد تطرحها أنت أو آخرون يف 

غير أن األمر ينطوي أيضاً على أبعاد سياسية، بمعنى ضرورة إجراء مناقشات . هذا السياق

القضايا اخلاصة  ـنا كلما كان األمر يتعلق ب ـسياسية تتناول خمتلف القضايا ويف مقدمتها 

ويجري احلديث هنا عن جمهود . واألمن] قاصداً اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل[باالعتراف 

 .حقيقي حيث ننتظر فرصة املضي قدماً معك على هذا الصعيد

لقد حتادثنا أوالً عن . اثنتين منها خرى ولن أذكر إالّكما أننا تطرقنا إىل عدة قضايا أُ 

إن تفكك سورية يُحدث حالة جتعل إحدى أخطر . ملأساة اإلنسانية احلاصلة فيهاسورية وعن ا

ويشكل هذا األمر مدعاة للقلق . ترسانات األسلحة يف العامل يف متناول أيدي اإلرهابيين أياً كانوا
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العميق سواء بالنسبة إلسرائيل أو بالنسبة للواليات املتحدة حيث نتحاور حول كيفية التعامل مع 

 .املشكلة احملددةهذه 

أعتقد بأن . فإننا نتحاور حول قضية إيران ـوبما ال يقلّ عن ذلك أهمية  ـا يف اخلتام أمّ

. ملواصلة دفع برناجمها النووي] ....[اجلميع يدركون أن إيران تصارع الوقت وتستغل احملادثات 

ادة النووية وعن موقعين لقد سمعنا للتو من التلفاز الرسمي اإليراين عن منشأة جديدة إلنتاج امل

وأعتقد بأننا نفهم انعكاسات حالة امتالك دول ظالمية للسالح ]. اليورانيوم[جديدين الستخراج 

وال يجوز السماح إليران بالوصول إىل هذه النقطة؛ ال يجوز السماح . العاملي على السالم العاملي

مواصلة القيام بذلك متحديةً لها بمواصلة تطوير برناجمها النووي؛ وال يجوز السماح لها ب

 .ا�تمع الدويل برمته

[.......] 


