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 يةسرائيلاإل احلكومةمع رئيس  ،باراك أوباما لرئيس األميركيلكلمة 

حماية أمن د فيها التزام الواليات املتحدة يؤك ،بنيامين نتنياهو

  إسرائيل ومنع إيران من حيازة أسلحة نووية

 ]مقتطفات[ *.٥/٣/٢٠١٢واشنطن، 

...][....   

ال ] الواليات املتحدة وإسرائيل[صر بين بلدينا ، األواوتكراراً مراراً كما ذكرت سابقاً

 ـ وهو التزام يتماشى مع تاريخ آخرين احتلوا هذا املكتب البيضاوي ـوالتزامي الشخصي  .تنفصم
يف ] بنيامين نتنياهو[وكما ذكرت لرئيس الوزراء . التزامنا جتاه إسرائيل صلب كصالبة الصخر

حدة ستكون خلف إسرائيل حينما يتعلق األمر بأمن كل واحد من اجتماعاتنا فإن الواليات املت

وهذا رباط ليس أساسه مصالح أمننا املشترك واملصالح االقتصادية فحسب، بل القيم  .إسرائيل

  .[....] اي بلديناملشتركة والتواصل املدهش بين شعبَ

وسنبحث القضايا التي مل تزل حمور سياستنا اخلارجية فقط بل وسياسة رئيس الوزراء 

 كيف يمكننا أن نحقق سلسلة من املباحثات الهادئة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وصوالً ـ يضاًأ

وهو عمل صعب التحقيق يف ضوء اإلطار احلايل لكني أعلم  .إىل تسوية سلمية للصراع طويل العهد

  [....]. بمحاولة حتقيق ذلك أن رئيس الوزراء ما زال ملتزماً

من غير املقبول يف تصور إسرائيل أن تكون هناك دولة مالكة أنه  نعرف جميعاً [....]

لكن كما شددت أمس أن من املصلحة اجلذرية للواليات املتحدة . لسالح نووي دعت لتدمير إسرائيل
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يف واحدة من  فنحن ال نريد أن نشهد سباق تسلح نووياً  .كذلك منع إيران من حيازة سالح نووي

وال  .وال نريد احتمال وقوع سالح نووي يف أيدي إرهابيين .شتعالمناطق العامل األكثر قابلية لال

يتمكن بلد راع لإلرهاب من الشعور بأنه قادر على التصرف بصورة أكثر عدوانية أو  نريد أن

  .بإفالت من القصاص نتيجة لقوته النووية

يخ حتى هذا التار ولهذا السبب عكفنا جادين على وضع جمموعة العقوبات األكثر شلالً

لكنه  ،أنه ما زالت هناك نافذة تتيح تسوية دبلوماسية لهذه املسألة ونحن نعتقد فعالً. ضد إيران

بالسير يف ذلك االجتاه وهو قرار مل يتخذه  ينبغي على النظام اإليراين يف النهاية أن يتخذ قراراً

  .بعد

[.......]  

ونحن نعي . دبلوماسياً )املسألة(أدرك أنني ورئيس الوزراء نفضل تسوية هذه  [....]

أؤكد للشعبين األميركي واإلسرائيلي أننا نتشاور بصورة  نوأود أ. تكاليف أي عمل عسكري

وأعتقد أن مستويات التنسيق والتشاور بين مؤسستينا العسكريتين واستخباراتنا . متواصلة ووثيقة

أنا أنوي أن أتيقن من أن و .بل وطائفة عريضة من القضايا، ال سابق لها ال حيال تلك القضية فقط،

  .٢٠١٢ذلك سيتواصل خالل ما ستكون سلسلة أشهر عصيبة، كما أظن، يف العام 

..][.....  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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