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  ،، إيهود أوملرتةاإلسرائيليرئيس احلكومة لخطاب 

  "يباكأ"لـ  أمام املؤتمر السنوي
  3/6/2008واشنطن، 

  
  

 األعضاء الكرام للكونغرس األميركي ،
 إيباك ديفيد فيكتور ، رئيس

 رئيس جملس إيباك هوارد فريدمان ،
 كور ، املدير املسؤول هوارد
 جلنة اإلدارة إليباك ،

 طالب اجلامعيين ،ممثلو احتادات ال
 السلك الدبلوماسي ، ممثلو

 املمثلين اإلسرائيليين احلاضرين سفير إسرائيل لدى الواليات املتحدة ساالي مريدور وجميع
 ، أيها الضيوف الكرام واألصدقاء األعزاء

 
ه من املُدهش إن. وإبداء الدعم إلسرائيل ، على منحكم إيانا هذه الفرصة لالجتماع)إيباك(أشكركم ، أيها أعضاء 

أعتقد بأن املؤتمر . الذي يتمكن اللوبي من جمعهم يف غرفة واحدة دوماً االطالع على العدد الهائل من األشخاص
الدائرة  بعد أن كنت قد حتدثت إىل هذا اجلمهور العام املاضي عبر نظام. األكبر من نوعه احلايل للوبي هو

يف هذه التجربة املتميزة التي تسمَّى  أفوّت هذا العام فرصة املشاركةالتلفزيونية املغلقة كنت على ثقة من أنني لن 
 .أكبر للغاية من أصدقاء إسرائيل الكبار ويسرّين احلضور هنا بمعية عدد). إيباك(مؤتمر 

 
على اجلهود واإلخالص الالمتناهي له لدفع العالقات والقيم واملصالح  (إليباك(إن إسرائيل مدينة بالشكر 

إلسرائيل مما  اجليل القادم من األميركيين املؤيدين) إيباك(وينمي . إسرائيل والواليات املتحدة يناملشتركة ب
يسرّين رؤية العديد من الطالب اجلامعيين  لذا. يضمن أن التحالف اإلسرائيلي األميركي لن يُنظر إليه كأمر بديهي

جميعاً أن روابط الصداقة التقليدية بين إسرائيل ، مما يضمن لنا املستقبل هنا كونهم يمثلون اجليل الصاعد، جيل
 .هنا ويُعجبني مشاهدتكم والشعور بوجودكم. املتحدة ستزداد توثيقاً وتعزيزاً والواليات

 
بالشكر للكونغرس على ما يبديه من  إن إسرائيل مدينة. أفهم أن هناك عدداً من أعضاء الكونغرس بين احلضور

املصالح احلزبية ، حيث كان آخر تعبير عن ذلك هو السعي  بصورة تتجاوزصداقة ودعم طيلة سنوات كثيرة و
على  كما أننا نشعر بالعرفان ملصادقتكم. الستقالل دولة إسرائيل التي احتفلنا بها مؤخراً إلحياء الذكرى الستين

ة التفاهم التي سيسري إقرار مذكر إن. مذكرة التفاهم ملدة عشر سنوات التي سبق توقيعها بين بلدَيْنا ودعمكم إياها
 .لصيانة أمن إسرائيل وتفوقها النوعي يُعد أمراً حيوياً  2009مفعولها اعتباراً من عام 

 
جملس النواب األميركي صديقتي السيدة نانسي بيلوسي على مأدبة  لقد سنحت يل حديثاً فرصة استضافة رئيسة

 وقد أتاح لنا هذا. لكونغرس قام بزيارة إلسرائيللدى ترؤسها وفداً حمترماً من نواب ا عشاء يف أورشليم القدس
يُعتبر دليالً آخر  اللقاء فرصة مناقشة قضايا متنوعة تخص مستقبل بلديْنا بصورة شخصية وأكثر حميمية مما

إنني أوجه دعوة مفتوحة لكل . كان عليه على أن الدعم املتجاوز للمصالح احلزبية يف الكونغرس صار أقوى مما
إىل إسرائيل أسوةً بالوفد املذكور حيث أتعهد لكم بأنكم  للوصول] أعضاء الكونغرس احلاضرينقاصداً [منكم 

 .األصدقاء ستُعامَلون معاملة

                                                 
  بالعربية(روني لديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية الموقع اإللكت: المصدر:(  

http://www.pmo.gov.il/PMOAr/Communication/Speeches/speechaipac040608.htm 
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اإلسرائيلية األميركية أشعر بأن الواجب الشخصي يحتم  يف الوقت الذي نحتفل به بمرور ستين عاماً على العالقات

صديق شخصي قريب أال وهو عضو الكونغرس توم النتوس رحمه واستحضار ذكرى  علي التوقف للحظة والتأمل
لقد . إسرائيل نائباً له رؤيته يف الكونغرس وكان وطنياً أميركياً خملصاً لبالده ورمزاً للصداقة مع كان توم. الله

 إليها رسالة خاصة موقَّعة من جميع آنيت النتوس ونقلت] أرملته[قابلت باألمس يف أورشليم القدس السيدة 
كانت إسرائيل تكنه ألداء املرحوم توم النتوس لتعزيز أواصر  أعضاء حكومة إسرائيل تعبيراً عن التقدير الذي

النتوس  احلايل هو األول الذي ينعقد بغياب توم) إيباك(أعلم بأن مؤتمر . املتحدة وإسرائيل الصداقة بين الواليات
آخر مني ومن املرحوم النتوس  إلحياء ذكرى صديق قريب كما أود اغتنام هذه الفرصة. حيث أننا نفتقده جميعاً

كان كال املرحومَيْن قد . رئيس الوزراء وزير العدل سابقاً البيد نائب) تومي(وافته املنية هذا األسبوع وهو يوسيف 
 ، وقد جنَوَا من احملرقة النازية بفضل] يف بودابست[متقاربيْن يف ذات الشارع  تربّيا يف اجملر وأقاما

شخصية شبه دائمة يف  كان املرحوم تومي البيد. فالينبرغ الذي صار أسطورة] الدبلوماسي السويدي راؤول]
حمنكاً وحاداً وجريئاً لكنه كان فوق كل ذلك صديقاً  إنه كان قلماً صحافياً وسياسياً . احلياة العامة يف إسرائيل

 فراغاً واسعاً يوازي مدى تأثيرهما عندما كانا على قيدالعظيميْن تركا برحيلهما  إن هذين الرجليْن. وفياً وخملصاً
 .احلياة

 
 سيداتي وسادتي،

 
إن . وجيرانها الفلسطينيين والدول العربية األخرى حساسة ومعقدة كما تعلمون جيداً فإن األوضاع بين إسرائيل

مواطنينا  بحماية أمن رئيساً للوزراء، ومسؤولية أي حكومة يف إسرائيل، تنحصر بادئ ذي بدء مسؤوليتي بصفتي
إن . لإلرهاب أو تبدي الضعف إزاء األشرار إن إسرائيل لن تستسلم أبداً. حيث أننا لن نتخلى عن هذه الركيزة أبداً

وسنواصل إحقاق . مع سياسة الرئيس بوش والكونغرس األميركي موقفنا من هذا املوضوع قاطع ويتماشى تماماً
غير . عن النفس إزاء جميع أشكال العدوان وسنخرج ظافرين من أي مواجهة الدفاع حقنا غير القابل للتشكيك يف

قناعة راسخة بأن  نكف باملقابل عن اجلهود الرامية إىل إحالل السالم واملصاحلة مع جيراننا إذ لدينا أننا لن
ننا جتاهل العوائق الذي نسعى فيه للسالم ال يمك ويف الوقت. السالم احلقيقي وحده سيوفر األمن الالئق بنا جميعاً

 .اإلقليمية الساعية لتقويض آمال حتقيق السالم بين إسرائيل وجيرانها التي تعترض الطريق إليه وتلك القوى
 
إن إيران هي أكبر دولة . اإليراين التهديد األشد خطورة وفورية ألمن العامل واستقراره هو دون أدنى شك التهديد إن

أصويل يتحرك بدافع احتقار ونبذ القيم التي يمثلها العامل  لنظام ديكتاتوري تصديراً لإلرهاب يف العامل وتخضع
 كما أن إيران تدعو علناً إىل القضاء على. للحصول على تفوق عسكري وهيمنة إقليمية احلر والطموح اجلامح

يف أي تنظيم  بصمات إيران وتظهر. إسرائيل وتعمل على إجناز قدرات نووية تتيح لها تنفيذ خمططاتها الظالمية
. اإلسالمي يف قطاع غزة وانتهاءً بحزب الله اللبناين إرهابي يف الشرق األوسط تقريباً انطالقاً من حماس واجلهاد

الرئيسي التوجيهات والذخائر والتمويل مباشرةً من طهران بمعاونة سورية ويعمل  ويتلقى حزب الله ربيب إيران
وبسبب  وقد أصبح حزب الله على مر السنين. هدوء يف لبنانفعال على إجهاض أي فرصة لتحقيق ال بشكل

إنني أدعوكم للعمل . اإلرهابية الدولية يف أي قائمة بأسماء التنظيمات" عضو شرف"ممارساته اإلرهابية القاسية 
اإلرهابية لالحتاد األوروبي وتشجيع دول أخرى على القيام بذلك  معنا إلدراج حزب الله على قائمة التنظيمات

 .أيضاً
 
االقتصادية والسياسية املفروضة  إن العقوبات الدولية. الواجب التصدي للتهديد اإليراين بكل الوسائل املمكنة من

وال تترك سياسة . ويجب تشديدها بصورة دراماتيكية ليست إال خطوة أولية –مهما كانت حرجة  –على إيران 
كات املراوغة واالحتيال واإلنكار جماالً للشك حول احلاجة ومواصلتها تكتي التحدي اإليرانية للقرارات الدولية

فرضها إذ إن  ويتعين حتديد العقوبات بشكل واضح واحلرص على. التباع خطوات أشد دراماتيكية وصرامة امللحة
سيفسَّر فوراً على أنها مؤشر على الضعف  أي استعداد للتغاضي عن انتهاكات إيران أو تبرير تكتيكاتها املريبة

 .بوتيرة أسرع سيشجعها على املضي قدماً يف خمططاتهاو
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وبوسائل جازمة أن استمرار سعيها للحصول  إن اجملتمع الدويل يتحمل الواجب واملسؤولية عن التوضيح إليران
وتنطوي العقوبات الدولية على أهمية كبرى كونها تمثل موقفاً  .على السالح النووي ستكون له انعكاسات هدامة

من الدول ، لكن احلاجة تقتضي أن تفرض بعض الدول التي تقيم اتصاالت مع إيران  عتمده عدد كبيرموحداً ي
إيران إىل دولة نووية  إذ يجب على كل من هذه الدول أن تدرك أن الثمن البعيد املدى لتحول. مستقلة عليها عقوبات

صحيح أن إيران هي إحدى الدول . ت معهااملعامال يزيد كثيراً عن األرباح القصيرة املدى التي يمكن جنيها يف
وبالتايل يمكن فرض العقوبات على . ما يقارب نصف مشتقاتها النفطية الرئيسية املصدرة للنفط لكنها تستورد

رجال  كما يمكن للحكومات اإلعالن أن. إيران أو على دول تقوم بتكرير النفط من أجل إيران تصدير الغاز إىل
احملوَّلة إليها لن تمر عبر  مرغوب فيهم يف دولها وأن األموال الواردة من إيران أو األعمال اإليرانيين غير

 .مصارفها
 

أدركتا خطورة حتوّل إيران إىل دولة نووية وهما تعمالن بتعاون وثيق  سبق إلسرائيل والواليات املتحدة أن
نووية أمراً ال  تعتبر حتول إيران إىل دولةإن إسرائيل . املكثفة واملنسقة للحيلولة دون هذا األمر وتبذالن املساعي

 .يُطاق ويجب أن تعتمد جميع دول العامل احلر املوقف نفسه
 

 األصدقاء األعزاء، أيها
 

بشكل متزامن عن الشروع يف مفاوضات إلرساء السالم  مايو أيار املاضي 21كانت إسرائيل وسوريا قد أعلنتا يوم 
إن سوريا تشكل حالياً تهديداً . 1991من مرجعية مؤتمر مدريد عام  وانطالقاً الشامل بينهما برعاية تركية

االنفصال عن شريكاتها  غير أن اختيارها إقامة العالقات السلمية مع إسرائيل سيحتّم عليها. اإلقليمي لالستقرار
فعل اإليراين إن رد ال. األوضاع يف الشرق األوسط يف حمور الشر مما سيُحدث بدوره تغييراً إستراتيجياً جململ

 .يكون مؤشراً على الفائدة الكامنة فيه السلبي على هذا التطور احملتمل قد
 

إنني . يتوافق مع املصلحة اإلسرائيلية ولكن مع املصلحة السورية أيضاً إن حتقيق السالم بين إسرائيل وسوريا
السورية وال أتهاون  اإلسرائيلية التخوفات والشبهات واالنتقادات التي طاملا كانت تواكب املفاوضات أعي جيداً 

بكامل الضمانات األمنية سيترافق  –ما تم إجنازه  إذا –، غير أنه يمكنني أن أتعهد لكم بأن أي اتفاق مستقبلي فيها
 .عن أي شيء من شأنه أن يضعضع أمن إسرائيل أو مصاحلها احليوية ، حيث أنني لن أتخلى أبداًالضرورية

 
الفلسطينية  يه املفاوضات مع سوريا يف طورها األويل فإن املفاوضات اإلسرائيليةما زالت ف يف الوقت الذي

 2007يف نوفمبر تشرين الثاين  كانت هذه املسيرة قد انطلقت يف مؤتمر أنابوليس املنعقد. متواصلة وحثيثة
العملية حيث أننا نتقدم على هذا األساس منذ ذلك  بمبادرة من الرئيس بوش والذي أرسى الثوابت لتوجيه هذه

الفلسطينية برئاسة الرئيس حممود عباس تمثل فرصة نادرة لتحقيق االتفاق ،  إن القيادة احلالية للسلطة. احلين
إنهم . السالم أن الرئيس عباس وحكومته يقرّون بحق إسرائيل يف العيش بأمن ويلتزمون مثلنا بإحالل على اعتبار

، وتتوفر لديهم بالتايل الشقاء وفقدان األمل جيداً بأن طريق اإلرهاب لن يَكتُب على الشعب الفلسطيني إال يعلمون
إنني مقتنع قلباً وقالباً بأننا وصلنا إىل . تتعايش مع إسرائيل بسالم الرغبة الصادقة يف إنشاء دولة فلسطينية

ممكن  ي بصفتي رئيساً للوزراء أن أراجع أي مسلكومن واجب. إذ ال يجوز إهدار هذه الفرصة مفترق طرق حاسم
 .يف متناول اليد – ربما ألول مرة –للتوصل إىل التفاهم، كما أنني أعتقد بأن هذا الهدف أصبح اآلن 

 
األخيرين كما أن الطاقمين املتفاوضين يلتقيان  لقد اجتمعت مع الرئيس عباس مرات عديدة على مدى العامين

وتتتناول املفاوضات جميع . 2008التأريخي خالل العام اجلاري  لتحقيق االختراق أسبوعياً يف مسعى جاد
 سيعكس الرؤية التي كان الرئيس بوش قد طرحها –حال إجنازه  –مما يعني أن أي اتفاق  القضايا العالقة بيننا

من الواضح أن إذ  ،سيتوقف على مقتضيات خارطة الطريقإال أن تطبيقه  2002على العامل يف يونيو حزيران 
العملية الثنائية مع الفلسطينيين بنزاهة ومن  لقد خاضت إسرائيل. االعتبارات األمنية تقف دوماً يف الصدارة

وتقترب بسرعة اللحظة املفصلية التي حتتم على كال الطرفين . التنازالت املطلوبة منطلق االستعداد احلقيقي لتقديم
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لذلك وآمل يف أن  ة بأن القيادة اإلسرائيلية دولةً وشعباً أصبحت مهيأةإنني على قناع. القرارات الصعبة اتخاذ
 .احلقيقة تتجاوب القيادة الفلسطينية مع هذا التحدي عند ورود حلظة

 
واملسؤولية وعلى رأسها العربية السعودية ودول  من احملتمل أن تلعب الدول العربية التي تنتهج نهج االعتدال

وتسنح لهذه الدول اآلن فرصة ذهبية لدعم عملية املصاحلة والتطبيع . املسيرة اً يف هذهاخلليج األخرى دوراً َ هام
على هيمنة إقليمية  إسرائيل وعزل إيران والعناصر املتشددة ومساندة إجراءات التصدي حملاوالتها احلصول مع

له مباشرة من إيران ، إذا للتهديد الذي تتعرض  بدفع السالم ووعيها التام   وذلك من منطلق اهتمام هذه الدول
أرجو أن تختار هذه الدول أداء دور بناء وتهيئة األجواء . الداخلي واخلارجي صارت دولة نووية ، وكذلك من التشدد

 .لعملية التفاوض اجلارية حالياً بين إسرائيل وجاراتها املشجعة
 

 باس وبين منظمة حماس اإلرهابيةبشكل واضح بين السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس ع ينبغي لنا أن نميز
قبول الشروط الثالثة  إن إسرائيل مل ولن تتفاوض مع حماس طاملا رفضت. العاملة يف قطاع غزة واملسيطرة عليه

لعلكم استمعتم هذا . اجلنوبية ال يمكن احتماله إن الواقع الناشئ يف حدود إسرائيل. التي وضعها اجملتمع الدويل
املدنيين اإلسرائيليين األبرياء يوماً بعد  األمر ، إذ يعيش عشرات اآلالف من ة حتمل هذااملساء وأحسستم باستحال

قاسية  "روليت"خماوف وقلق دائم يف ظل رشقات القذائف الصاروخية ألنهم أصبحوا أداة يف لعبة  يوم وسط
سكان الفلسطينيين غير معاناة ال إننا ال نرغب على اإلطالق يف. وشريرة تلعبها حماس وأقرانها يف قطاع غزة

إننا ال نقف ضد . يف وسعنا لتفادي أزمة إنسانية الضالعين يف اإلرهاب يف قطاع غزة ال بل سنعمل كل ما
وال يمكن أن يتوقع منا . نحارب اإلرهابيين مطلقي القذائف الصاروخية املدنيين غير الضالعين يف اإلرهاب بل

 .يف العامل تطيقهملَا كانت أي دولة أخرى  أحد التسليم بوضع
 

إن سديروت والقرى األخرى يف جنوب إسرائيل . من سكان سديروت البواسل إنكم شاهدتم وسمعتم قبل قليل عدداً
إنهم  .امتداد السنوات السبع األخيرة ألكبر عدد من الصواريخ التي تم إطالقها من قطاع غزة قد تعرضت على

ملمارسة روتين حياتهم  لصمود اخلارق يف كفاحهم اليوميمواطنون صاحلون وجمتهدون يُظهرون الشجاعة وا
 .ملهمة لنا جميعاً بصورة اعتيادية وسط واقع ال يمكن حتمله أو تصوره ، مما جعلهم

 
 .الكرام دعوين أن أوجه خطابي إىل أعضاء الكونغرس

 
ة واحدة يف واليتكم أو حتى بلدة صغير لو تعرضت مدينة أو: إنني أتوجه إىل كل منكم وأطرح عليه السؤال اآلتي

فماذا يا ترى كنتم تفعلون؟ أما كنتم عندها ) يومية وليس بصورة(دائرتكم لقصف صاروخي ولو مرة واحدة 
واإلقدام على العمل املطلوب حلماية مواطنيكم؟ أما كنتم تترقبون من اجملتمع  تطالبون حكومتكم بالتحرك فوراً

 بطلب تقديم احلل؟ سؤولة عن هذه الفظائع؟ أما كنتم تراجعون حكومتكمبأسره أن يندد بشدة باجملموعة امل الدويل
 

جانب سكان سديروت والتجمعات السكنية احمليطة  إنني أعلم حقيقة مشاعركم وأعرف أنكم تقفون إىل جانبنا وإىل
حملة كهذه خير بحملة عسكرية كبيرة يف غزة إذا ما توصلت إىل نتيجة تعتبر  إن إسرائيل لن ترتدع عن القيام. بها

تعني عجزنا عن أي عمل  ، غير أن حقيقة عدم إطالق حملة كهذه بعد التعادة الهدوء يف حدودنا اجلنوبيةالس سبيل
وتقتضي الضرورة يومياً أن تنظر احلكومة  .، إذ إن الكفاح يجري ضد اإلرهابيين يف غزة بشكل يومي ومتواصل

 .أفضلها وأكثرها جناعة وفق ما نعتقده وقوى األمن يف جميع البدائل احملتملة وتختار
 

الفلسطينيين ويهيئ لالتفاق معهم مما سيثبت للجمهور الفلسطيني بأن  إننا نأمل يف أن ينضج احلوار اجلاري مع
 .إسرائيل العنف وأن مفتاح احلياة املزدهرة والكريمة يكمن يف املصاحلة مع هنالك بديالً عن

 
 سيداتي وسادتي أصدقاء إسرائيل ،

 
 األعوام الستين املنقضية منذ نشأة دولتنا من حتويل أرض جدباء إىل بلد مزدهر وجعل إننا تمكنّا على مدى
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ونشِطاً واستوعبنا املاليين من  كما أننا أقمنا نظاماً ديمقراطياً قوياً . املستنقعات والصحراء مدناً عصرية مزدهرة
وقد تم حتقيق كل . اقتصاداً نوعياً حقق االختراقات الهامة يناالقادمين اجلدد اليهود من شتى أنحاء املعمورة وبن

 بيد أن املهمة الكبرى املتمثلة بإحالل السالم. احلروب والتهديد الدائم ألمن إسرائيل هذه املنجزات على الرغم من
 .مع جيراننا الفلسطينيين والدول العربية ما زالت أمامنا

 
اليهودي به ، إذ  خراً يف الفصل األسبوعي من التوراة ما أمر الله تعاىل الشعبأرجاء املعمورة مؤ لقد قرأ اليهود يف

وأجعل سالماً : "اليهودي إذا ما امتثل ألوامره ما يلي أعلن الرب بعد استعراضه احلياة الوافرة التي ينعم بها الشعب
ومن التفسيرات ). 6: نسفر الالويين ، األصحاح السادس والعشرو" (يُزعجكم يف األرض فتنامون وليس مَن

املغزى طاملا غاب  عديمة) املرهونة كما سلف باالمتثال لألوامر اإللهية(لهذه اآلية ما يعتبر الوفرة  الكالسيكية
 .املاديات عنها السالم، مما يعني أن الله عز وجل يغلب قيمة السالم على جميع

 
ها أنني أعِدكم بأنني لن أدّخر جهداً بل  .قع معاشعلينا أن نعتقد بجواز حتقيق السالم والسعي لتحويله إىل وا

إن هذا األمر هو من اختصاصي . أفضل للشعب اليهودي يف دولته سأقتنص أي فرصة واردة سعياً لضمان مستقبل
   .حياة أبناء شعبي بمعنى حتقيق األمن والسالم معاً وواجبي وسيكون مساهمتي يف

 

 –األسرى الثالثة  يد على أن حكومة إسرائيل لن تألو جهداً الستعادة أبنائنااملناسبة ألعيد التأك أود استغالل هذه
اللذين وقعا يف أسر حزب الله قبل ما  غلعاد شاليط احملتجز لدى حماس يف غزة وإيهود غولدفاسر وإلداد ريغف

ة يف رؤيتهم وقد عادوا وإنني أوقن بأنكم تشاركوننا الرغبة الشديد إنه التزام مطلق لدولة إسرائيل. يناهز العامين
 .ديارهم ساملين معافين إىل

 
الشعب يف إسرائيل عن إعجابي بالصديق الفريد من  يشكل منبراً مثالياً بالنسبة يل للتعبير باسم) إيباك(إن مؤتمر 

ة لوال تدخل الرئيس شخصياً لكان من احملتمل أن تراوح العملي. الشكر له نوعه أال وهو الرئيس جورج بوش وتقديم
السالم يف  ورغم ذلك، وبغض النظر عن رغبته يف حتقيق. اجلارية بين إسرائيل والفلسطينيين مكانها الثنائية

وكانت زيارته األخيرة . األمنية مل يتوقع قط من إسرائيل التخلي عن ثوابتها] بوش[املنطقة، إال أن الرئيس 
م الذي لن يصبح طي النسيان يف الكنيست أشد تعبير املُله إلسرائيل بمناسبة الذكرى الستين الستقاللها وخطابه

أمن  املشكوك فيه واملتجاوز للمصالح احلزبية الذي تبديه الواليات املتحدة األميركية إزاء صفاء عن االلتزام غير
التفهّم والصداقة والدعم من  إن الشعب يف إسرائيل سيتذكر دوماً ويثمن عالياً ويقدر. دولة إسرائيل وسالمتها

 .انب الرئيس بوش حق تقديرهاج
 

 سيداتي وسادتي،
 

متأكد من أنكم جميعاً على وعي  وإنني(لقد ساورتني بعض الشكوك بسبب التطورات السياسية األخيرة يف البالد 
غير أنني أؤكد . لترك هذه القضايا ورائي ومقابلتكم اليوم عما إذا كان ذلك التوقيت املناسب والصحيح) كامل بها
 إنني استلهمت بصداقتكم جتاه إسرائيل وإخالصكم لتعزيز الروابط اإلستراتيجية. طويالً  ذه الشكوك مل تدُملكم أن ه

تعلمون فإن املشهد السياسي  كما. بين إسرائيل والواليات املتحدة والتزامكم الراسخ بأمن إسرائيل ورفاهيتها
دولة إسرائيل تمنح األساس املتين وتشكل الصخرة ومساندتكم ل اإلسرائيلي ألِف التحويالت واخلضّات لكن حمبتكم

 إن حتالفنا. سنستطيع دوماً االتكاء عليها سواء يف حلظات الفرح أو يف أوقات األزمات الصامدة التي نعلم بأننا
حياتكم ليس للحيلولة دون  مع الواليات املتحدة يشكل أحد أهم ركائز األمن القومي اإلسرائيلي وإنكم تكرسون

 .استمرار تعزيزه وتعميقه أيضاً  ذا التحالف بالضعف فخيبة األمل فحسب بل من أجلإصابة ه
عندما أراكم جميعاً هنا أُصبح على يقين . إللقاء كلمتي هذا املساء إنني أشكركم على الفرصة التي وهبتموين إياها

 .بدولتي حقيقة بأن البركة قد حلت
 

 .الشكر لكم خالص
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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