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۱ 

 

 نتنياهو بنيامين اإلسرائيلية احلكومة لرئيس مشترك صحايف مؤتمر
 أن على نتنياهو فيه يشدد كيري جون األميركي اخلارجية وزير مع

 يف األولويات سلّم األمنية يتصدر إسرائيل حاجات موضوع

0Fالفلسطينيين مع املفاوضات

* 

 

 ]مقتطفات. [٥/١٢/٢٠١٣ القدس،

 

 :نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس

 يف استقبالك إعادة ويسرّين به، مرحَّب صديق إنك جون، يا جمدداً، استقبالك يسرّين[....] "

 .القدس أورشليم

 

 الذي اخلطر أوالً  بحثنا لقد. رئيسيتين قضيتين حول اليوم صباح حمادثاتنا تمحورت لقد"

 الضرورة من بأنه نعتقد إننا. النووي السالح على للحصول إيران سعي نتيجة العامل له يتعرض

 يف إيران مع املوقّع[ املرحلي االتفاق يخالف وبما ،]إيران مع[ النهائية الصفقة تشمل أن بمكان

 توقيع[ منذ قلقي أبديت وقد. اإليرانية العسكرية النووية القدرة بإزالة يقضي اتفاقاً ،]جنيف

 وجوب أرى وعليه ستتالشى،] إيران على املفروضة الدولية[ العقوبات أن من جنيف] يف االتفاق

 .العقوبات نظام تآكل استمرار ملنع إجراءات اتخاذ

 التاريخي للسالم مستعدة إسرائيل إن القول فأرجو الفلسطينية بالقضية يتعلق فيما"

 بقواها نفسها عن الدفاع من إسرائيل السالم يمكّن أن ويجب. للشعبين الدولتين] مبدأ[ على القائم

 التي التفاهمات احترام يف إسرائيل استمرار حقيقة تأكيد أرجو كما. حمتمل تهديد أي إزاء الذاتية

 علينا وجب] السالم[ عملية استمرار أردنا وإذا. السابقة التفاوضية اجلوالت يف إليها التوصل تم

                                                           

*
 :املوقع اإللكتروين لديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية :املصدر 

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Events/Pages/eventkerry051213.aspx 
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 ألي[ االتهام أصبع لتوجيه أو مفتعلة أزمة ألي نحتاج وال. املفاوضات استمرار على احلرص

. واجلاد الشاق العمل بدوره يقتضي مما وتوافقات تفاهمات إىل نحتاج بل للتصريحات، أو] جهة

 بل بحثه، يجري ما كل عليكم نعرض ال أن ،]متوجهاً إىل مندوبي وسائل اإلعالم[ األمر، هذا ويعني

 بذل خالل من] اإلعالم وسائل عن وبعيداً  التفاوضي اإلطار[ داخل احلقيقية املباحثات إجراء

 ملتزمة إسرائيل أن كما تماماً، ملتزم إنني. األمن وضمان التاريخية الفجوات جلسر مكثف جمهود

 .أيضاً الهدف بهذا الفلسطينيون يلتزم أن وآمل ا�هود، بهذا تماماً،

."[.......] 

 :كيري جون األميركي اخلارجية وزير

 ].احلكومة رئيس كنية[' بيبي' [....] صديقي لك شكراً"

[.......]" 

 الرئيس صوت إىل صوتي وأضمّ. إسرائيل تواجهه الذي األمني التحدي جيداً أتفهّم"[....] 

 وضرورة إسرائيل، أمن بضمان العمق غاية العميق التزامنا عن تعبيراً أوباما] باراك األميركي[

 بقواها نفسها عن الدفاع على بقدرتها ويقرّ يهودية دولة بإسرائيل يقرّ  الذي السالم إىل التوصل

 .الهام املبدأ هذا على] أوباما[ والرئيس] نتنياهو[ الوزراء رئيس مع أنا أتفق حيث الذاتية،

 حول طبيعية، وبصورة البداية، يف بيننا جرى الذي احلديث من ملحوظ جزء تمحور وقد"

 األهمية مدى عن الكفاية فيه بما التعبير عن وأعجز. إيران مع تعاملنا قضية إليها آلت التي النقطة

 هذه يف أعمالنا جدول رأس على موضوعة القضية هذه بأن علماً إسرائيل، ألمن نوليها التي

 إزالة لضمان وسعها يف ما كل املتحدة الواليات ستعمل وبالتايل]. إيران مع اجلارية[ املفاوضات

] املتحدة والواليات إسرائيل بين اآلراء اتفاق قاصداً[ نتفق إننا. اإليراين العسكري النووي البرنامج

 األيام خالل ومتواصل وثيق بشكل نتشاور وسوف ،]إيران مع[ النهائي االتفاق هدف على

 ]أمام[يصمد  شامل اتفاق إىل للتوصل سعياً اإلسرائيليين أصدقائنا مع املقبلة واألسابيع

 كون حقيقة بإثبات يتعلق فيما صعوبة ألي داعي وال]. املعنية األطراف[ جميع اختبارات

 إذا بما األمر نهاية يف اجلميع سيعلم حيث السلمية، لألغراض يأتي] اإليراين النووي[ البرنامج

 .السلمية لألغراض يأتي البرنامج هذا أن على املطلوب الدليل يقدم الشامل االتفاق كان

[.......]" 

 بين اجلارية املباشرة املفاوضات لقضية الوقت من الكثير بالطبع كرّسنا أننا كما"

 . [....] والفلسطينيين إسرائيل
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[.......]" 

 وقد. املفاوضات يف حمورياً موقعاً  حتتل إسرائيل أمن مسألة أن جمدداً التأكيد وأرجو"

 قادتنا وأحد املتحدة الواليات يف العسكرية األدمغة أفضل من وهو إلن، جون اجلنرال أمضى

 هذه عليها تنطوي التي األمنية التحديات حتليل على عاكفاً  أشهر فترة خبرة، األشد العسكريين

 احملتملة التهديدات لتقييم اخلصوصية الشديد الدور هذا بأداء أوباما الرئيس كلّفه وقد. العملية

 التدابير إطار يف إلسرائيل الشامل األمن توفير وضمان واملنطقة، إسرائيل لها تتعرض قد التي

 ].التفاوضية[ العملية هذه ضمن فيها النظر سيتم التي األمنية

[.......]" 

 أي على سأقوله لكنني القول، عن غنياً يكون قد ما إىل القول خالصة يف أشير أن أرجو"

 بيننا هناك كانت وإن وحتى لالهتزاز، قابل غير وإسرائيل املتحدة الواليات بين التحالف إن: حال

 كالنا إليها يسعى التي األساسية االستراتيجيا حول بيننا خالف فال التكتيكية اخلالقات بعض

 أشكر حيث ذلك ألجل عملنا وسنواصل. املنطقة يف املدى البعيد والسالم إسرائيل بأمن يتعلق فيما

 نواصل الذي الوقت يف يبدونه الذي والصبر االستقبال حسن على الكثيرين اإلسرائيليين أصدقائي

 ".املعقدة العملية هذه فيه


