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ورئيس احلكومة  ،مؤتمر صحايف مشترك للرئيس باراك أوباما

 اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يؤكد املوقف األميركي املؤيد حقّ

  الدفاع عن نفسهايف إسرائيل 

P0F.٢٠/٣/٢٠١٣القدس، 
*
P ]مقتطفات[ 

 

أورشليم  أيها السيد الرئيس، باراك، يسرّين استضافتك هنا يف :نتنياهورئيس الوزراء 

السرور فرصة  كنتَ قد استضفتني بكرامة مرات كثيرة يف واشنطن حيث تدعوين إىل. القدس

الشعب يف إسرائيل قد  اللتان يتصف بهما" احلرارة"وأرجو أن تكون الرغبة احلسنة و. مكافأتك

 .جعلتاك تشعر وكأنك يف بيتك

 .نعم بالتأكيد :الرئيس أوباما

وجناحك الكبير يف حشد دعم  رغم جهودنا املشتركة [....] :رئيس الوزراء نتنياهو

وكما . اآلن البرنامج النووي اإليراين ا�تمع الدويل فإن الدبلوماسية والعقوبات مل توقف حتى

سلمية يتطلب وضعاً تقترن النووية اإليرانية بطرق  تعلم فإن موقفي ينص على أن إيقاف البرامج

باحتمال اللجوء إىل العمل  ]وصدقية[ واضح ومصداق فيه الدبلوماسية والعقوبات بتهديد

 .العسكري

السياق أن أعيد تقديم الشكر لك على توضيحك املتكرر  أيها السيد الرئيس، أرجو يف هذا

إنني أقدّر . اتية إزاء أي تهديداحلق يف الدفاع عن نفسها بقواها الذ خرى أن إسرائيل تملكمرة تلو أُ

                                                           

 :املوقع اإللكتروين لرئاسة احلكومة اإلسرائيلية :املصدر * 

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Events/Pages/eventpress200313.aspx 
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الكلمات كونها تتصل مباشرة بالتحوّل الهائل الذي كان قد طرأ على حياة الشعب  جداً هذه

 إذ كان الشعب اليهودي حتى ما قبل بضعة عقود شعباً . عند قيام الدولة اليهودية جمدداً اليهودي

القدرة على  اآلن فلدينا سواء احلق أو اأمّ . ذليالً عاجزاً عن مقاومة أولئك الذين سعوا إلبادته

إسرائيل، جوهر  وكما أشرتَ إىل ذلك يف وقت سابق اليوم فإن جوهر وجود دولة. حماية أنفسنا

بأن يكون سيد مصيره يف  حتقيق احللم القديم للشعب اليهودي نهضة الدولة اليهودية، ما هو إالّ

 .وجود هذه الدولة علق بخالصةوكانت كلماتك هذه رائعة وسأحفظها كونها تت. دولته

أبداً لآلخرين مهمة إحقاق حقها  ولهذا السبب أعلم أنك تدرك حقيقة أن إسرائيل لن تترك

أصدقائها علماً بأن إسرائيل ال تملك صديقاً  يف الدفاع عن النفس ولو كان األمر يتعلق بأعظم

أتطلع ملواصلة العمل معك ملواجهة ما هو بمثابة  وإنني. ةأعظم من الواليات املتحدة األميركي

 .كبير للسالم واألمن يف العامل أجمع تهديد وجودي إلسرائيل وتهديد

[.......] 

 .أورشليم القدس أيها السيد الرئيس، مرحباً بك يف إسرائيل وأهالً وسهالً بك يف

فئة وحفاوة كلماتك الدا رئيس الوزراء نتنياهو، على ياأشكرك،  :الرئيس أوباما

يك على هذه والبنَ ] رئيس الوزراء عقيلة[وأرجو التعبير عن شكري اخلاص لسارة . االستقبال اليوم

] ي السيد نتنياهوقاصداً ابنَ [فرصة لقائهما  وقد سنحت يل. املعاملة الدافئة وحفاوة االستقبال

 ..ا جمال والدتهماوسيمان ومن الوضوح بمكان أنهما ورث حيث قلت لرئيس الوزراء إنهما شابان

[.......] 

إننا نبذل جهوداً . أيها السيد رئيس الوزراء، أرجو تهنئتك على تشكيل احلكومة اجلديدة

كبيرين فيما يجب عليك هنا  جبارة يف الواليات املتحدة من أجل التوصل إىل توافق بين حزبين

عدد قليل جداً من البرملانات  إالّ ينافس  وال. يف إسرائيل تكوين التوافق بين عدد كثير من األحزاب



 ۲۰۱۳، صيف ۹٥، العدد ۲٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق إسرائيلية
 

۳ 
 

هذه األمور إنما تعكس الطابع املفعم باحلياة  ن كلإ الكنيست من حيث أدائه املكثف، إالّ

 .للديمقراطية اإلسرائيلية

إىل ذلك فإن هذا االجتماع ] اسم دلع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو" [بيبي"أشار  كما

ا ممّ وقتاً يف العمل املشترك يزيد عن تعاملي مع أي زعيم آخرلقد قضيت معه . العاشر بيننا هو

وحجم الروابط  يدل على مدى التقارب بين بلدينا وعلى املصالح والقيم التي نتقاسمها وعلى عمق

 .بين شعبينا

ضمان أمن  دورنا كقادة ما هي إالّ إن املسؤولية العليا امللقاة على عاتقنا بحكم

بصفتي رئيساً للواليات املتحدة ينحصر أوالً يف  ولذا فإن دوري. األوىل هذه هي مهمتنا. مواطنينا

، إن مهمتك األوىل بصفتك رئيساً للحكومة "بيبي" يا. احلرص على أمن الشعب األميركي

وكما ثبت لديّ فإن احتياجات إسرائيل . الشعب يف إسرائيل هي احلرص على أمن] اإلسرائيلية[

 .خصوصية األمنية هي ذات

..][..... 

، فإن )تشاركني إياه ،"بيبي"إنك، يا (باختصار، وال أعتقد بأنني أحمل وحدي هذا الرأي 

التحالف بين بلدينا أقوى من  دعم الواليات املتحدة ألمن إسرائيل هو غير مسبوق يف حين أصبح

لف عليها اليوم خالل حمادثاتنا حول خمت هذه هي القاعدة الراسخة التي اعتمدنا. أي وقت مضى

 .التحديات املشتركة

[.......] 


