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وثيقة رقم 164:

مؤمتر صحفي مشرتك لبنيامني نتنياهو وباراك أوباما يف واشنطن يؤكدان 
فيه عىل التعاون يف املجاالت االستخباراتية واألمنية164 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي وزارة الخارجية اإلرسائيلية(

6 متوز/ يوليو 2010

الرئيس أوباما: لقد أنهيت قبل قليل مباحثات ممتازة جرت عىل حدة مع رئيس الوزراء نتانياهو 
وأود الرتحيب بعودته إىل البيت األبيض. أرجو أوالً أن أشكره عىل الترصيح الرائع الذي كان قد أدىل 
به عندما كان يف إرسائيل تكرياً لذكرى الرابع من يوليو متوز التي توافق عيد استقاللنا. ومل يكن هذا 

الترصيح إال فصاًل جديداً من فصول الصداقة املتميزة القامئة بني بلدْينا.

املتحدة وإرسائيل غري قابلة  الواليات  الصلة بني  نتانياهو يف كلمته فإن  الوزراء  كام أشار رئيس 
للفصم. إنها تشمل املصالح املشرتكة يف مجال األمن القومي أي املصالح االسرتاتيجية، لكن يهّم بالذات 
الرابط بني النظامنْي الديقراطينْي اللذْين يتشاركان يف القيم والصلة بني الشعبنْي التي تتوثق باضطراد.

لقد تناولنا خالل املحادثات التي جرت بيننا قضايا متعددة. لقد تحدثنا عن موضوع غزة حيث 
امتدحت رئيس الوزراء نتانياهو عىل التقدم الحاصل بالنسبة لتوسيع رقعة البضائع التي تدخل غزة، 
وأنجع مام  بشكل أرسع  األمور جرت  أن  اآلن  اتضح  وقد  ميدانياً.  ُيالَحظ  الحقيقي  التقدم  بات  إذ 

توقعه الكثريون.

بالطبع ال تزال هناك توترات ومسائل تستوجب الحل لكن بلدْينا يتعاونان عىل معالجتها. أعتقد 
بأن الرباعية الدولية قد ساعدت كثرياً يف هذا املضامر. إننا نؤمن بوجود طريق لضامن استمتاع سكان 
غزة باالزدهار االقتصادي بالتوازي مع حامية االحتياجات األمنية اإلرسائيلية املرشوعة من حيث منع 

وصول الصواريخ واألسلحة إىل حامس.

الحلبة  عىل  بذله  تم  الذي  الشاق  املجهود  أن  إىل  أرشنا  حيث  اإليراين  امللف  تناولنا  أننا  كام 
الدولية – عب مجلس األمن الدويل – قد أدى إىل تطبيق أشّد العقوبات التي ُفرضت حتى اآلن عىل 
الحكومة اإليرانية. باإلضافة إىل ذلك كنُت قد وقعت األسبوع املايض عىل قانون العقوبات الخاص بنا 
والذي بادر إليه الكونغرس األمرييك علاًم بأنها أخطر العقوبات التي شهدناها حتى اآلن. وهناك دول 
أخرى تتبعنا. إننا نعتزم مواصلة مامرسة الضغط عىل إيران لتتجاوب مع التزاماتها الدولية وتكّف عن 

مامرساتها االستفزازية التي جعلتها تهديداً لجريانها واملجتمع الدويل برمته.

الوزراء  رئيس  بأن  أعتقد  األوسط.  الرشق  يف  السالم  تحقيق  فرص  عن  الحديث  يف  أسهبنا  لقد 
يف  رغبته  بيننا  الحديث  خالل  جدد  إنه  السالم.  أجل  من  للمجازفة  ويستعد  السالم  يريد  نتانياهو 
خوض مفاوضات جادة مع الفلسطينيني حول ما يجب أن يكون الهدف الذي ال يقترص عىل الشعبنْي 
]اإلرسائييل والفلسطيني[ بل يتعداه ليشمل العامل أجمع – مبعنى تطبيق حل الدولتنْي اللتنْي تعيشان 

جنباً إىل جنب بسالم وأمن.
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إن التجاوب مع احتياجات إرسائيل األمنية وإقامة دولة سيادية للفلسطينيني – هذه هي األهداف 
التي عجزنا عن تحقيقها طيلة عقود. غري أنني أعتقد بأن الوقت قد حان اآلن – أكرث من أي وقت 
مىض – للميض قدماً نحو تحقيق هذه الرؤية. كام أنني أظن أن رئيس الوزراء نتانياهو مستعد لذلك.

إن هذا األمر سيكون صعباً ويتطلب العمل الشاق. غري أننا شهدنا املحادثات التقريبية الجارية 
تفيض  أن  ونتوقع  اآلن  حتى  منها  جوالت  خمس  تنظيم  عىل  ميتشل  جورج  مبعويث  ساعد  حيث 
هذه  لخوض  مستعدة  اإلرسائيلية  الحكومة  بأن  أعتقد  مبارشة.  محادثات  إىل  التقريبية  املحادثات 
املحادثات وأرجو بالتايل اإلشادة برئيس الوزراء ]نتانياهو[. وسيتطلب األمر سلسلة من إجراءات بناء 
بالكالم  نكتفي  نُعد  مل  أننا  مفادها  املنطقة  إىل  برسالة  لنبعث  ]املعنيني[  الناس  لجدية  الثقة ضامناً 

وباإلجراءات التي تواكبها العمليات امليدانية.

ومن األهمية مبكان أيضاً إدراك رضورة الدعم الواجب عىل الدول العربية تقديه للسالم. إذ عىل 
الرغم من أن مصري السالم يتوقف يف نهاية املطاف عىل اإلرسائيليني والفلسطينيني إال أن هذا املرشوع 

لن ينجح دون أن تستثمر فيه دول الجوار أكرث مام شهدناه حتى اآلن.

أما يف الختام فقد تناولنا القضايا املنبثقة عن مؤمتر حظر انتشار السالح النووي ]الذي انعقد يف 
واشنطن قبل فرتة[ حيث جددُت لرئيس الوزراء موقفي القايض بعدم حصول أي تغيري يف السياسة 

األمريكية عىل هذا الصعيد.

إننا عىل قناعة راسخة بأن لدى إرسائيل احتياجات أمنية خاصة بالنظر إىل مساحتها ]الصغرية[ 
واملنطقة التي تقع فيها ومستوى التهديدات التي تتعرض لها.

السبب  ولهذا  املنطقة.  من  املنبعثة  املتكاملة  التهديدات  عىل  الرد  إرسائيل  تستطيع  أن  ينبغي 
دأبنا عىل صوْن التزاماتنا بحامية أمن إرسائيل. إن الواليات املتحدة لن تطالب إرسائيل أبداً باتخاذ 

إجراءات من شأنها املساس مبصالحها األمنية.

كيف  شهدنا  لقد  متميزة.  كانت  بيننا  املحادثات  بأن  أعتقد  إنني  القول  أعيد  أن  أرجو  لذلك 
توسعت الروابط بيننا خالل العام األخري. وال يحظى هذا األمر دوماً بالتغطية اإلعالمية لكن العالقة 
بيننا تتحّسن باستمرار فيام يخص مسائل متعددة – اقتصادية وعسكرية وأخرى تتعلق بالحفاظ عىل 
التفوق النسبي العسكري إلرسائيل باإلضافة إىل التعاون االستخباري وقدرتنا عىل العمل معاً بشكل 

فعال يف الجبهة الدولية.

أرى أن جزءاً ال يُستهان به من هذه اإلنجازات يتعلق باألداء املتميز لرئيس الوزراء ]نتانياهو[ 
وإنني مدين له بالشكر. مرحباً بعودتك إىل البيت األبيض وشكراً.

رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو: شكراً جزيالً لك أيها السيد الرئيس ]أوباما[.

متعددة.  مواضيع  تناولت  ومتميزة  شاملة  محادثات  وبيني  الرئيس  السيد  بني  جرت  لقد 
يف  التعاون  املواضيع  من ضمن هذه  كان  ]األمرييك[  الرئيس  السيد  ذلك  إىل  أشار  وكام   – وبالطبع 
املجاالت االستخبارية واألمنية. إن الجمهور ال يّطلع عىل كافة التفاصيل لكننا نشاهدها ونقّدرها حق 
أن الحاجة ستقتيض منا العمل معاً خالل األشهر والسنوات املقبلة دفاعاً  إننا ندرك جيداً  تقديرها. 
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عن مصالحنا املشرتكة وبلدْينا وشعبْينا بوجه التهديدات الجديدة. ونهتم يف الوقت ذاته بالبحث عن 
سبل التوصل إىل السالم.

إن أخطر تهديد جديد يلوح يف األفق – وما نعتبه بغالبيتنا القضية األشد محورية – هو احتامل 
اإلرهاب  العنيف ضد مواطنيها وتنرش  اإلرهاب  إيران متارس  إن  النووي.  السالح  إيران عىل  حصول 

بعيداً عن حدودها.

إنني أقدر جداً ترصيحات الرئيس ]أوباما[ حول تصميمه عىل منع إيران من الحصول عىل السالح 
النووي. لقد متثلت هذه السياسة بالنهج القيادي الذي أظهره الرئيس يف مجلس األمن الدويل الذي 
اعتمد مرشوع العقوبات عىل إيران وكذلك يف القرار األمرييك الذي سبق للرئيس ]أوباما[ أن وقعه 
قبل عدة أيام. إنني أدعو قادة الدول األخرى إىل حذو حذو الواليات املتحدة واعتامد العقوبات األشد 

بكثري عىل إيران ال سيام العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لديها.

كام أسلف السيد الرئيس فإننا تحدثنا كثرياً عن كيفية دفع السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني. 
والفلسطينيني  اإلرسائيليني  حياة  سيحّسن  كونه  به  ملتزم  شخصياً  وإنني  السالم،  بهذا  ملتزمون  إننا 

وُيحدث دون شك تغيرياً يف املنطقة بأرسها.

ضامن  يريدون  لكنهم  السالم  إىل  التوصل  ألجل  أشواط  لقطع  مستعدون  اإلرسائيليني  إن 
حصولهم – بعد كل اإلجراءات التي سيتم اتخاذها – عىل سالم آمن. ال نريد العودة إىل املرّبع الذي 
يسمح لوكالء إيران بالسيطرة عىل منطقة معينة بعد أن نغادرها ليستخدموها منطلقاً لالعتداءات 

اإلرهابية أو عمليات إطالق القذائف الصاروخية.

إطالق  يستوجب  الحلول  هذه  نحو  قدماً  امليض  لكن  تبنيها  نستطيع  حلول  توجد  بأنه  أعتقد 
املحادثات  رأيي إلطالق  يف  األوان  آن  لكن  التقريب  بدأنا مبحادثات  لقد  إلنهائها.  سعياً  املفاوضات 
أوباما  الرئيس  ملزَمان مبعاونة  الفلسطينية[  السلطة  ]رئيس  عباس  والرئيس  بأنني  وأعتقد  املبارشة. 
يف إطالق املحادثات املبارشة للتوصل إىل اتفاق سالم يضمن األمن واالزدهار. ويتطلب هذا األمر من 

السلطة الفلسطينية تهيئة أبناء شعبها للسالم عىل مستوى املدارس والكتب الدراسية وما إىل ذلك.

فرصة  حالياً  توجد  بأنه  وأعتقد  جميعاً  لنا  متاحة  فرصة  املطاف خري  نهاية  يف  ُيعتب  السالم  إن 
فريدة من نوعها – يف فرتة ذات خصوصية – إلنجاز ذلك. يقول الرئيس ]األمرييك[ إنه اعتاد عىل إصابة 
كل الساخرين واملعارضني بالدهشة – كام أنه أثبت قدرته هذه مرة تلو األخرى. وأظن أن الفرصة 
سنحت يل أيضاً إلدهاش عدد من الساخرين. وبالتايل أرى أنه إذا عملنا سوية – مع الرئيس عباس – 

فإننا سنستطيع جلب رسالة من األمل الكبري لشعبْينا وللمنطقة وللعامل أجمع.

وهناك نقطة أخرية، أيها السيد الرئيس ]األمرييك[، حيث أرجو أن أشكرك عىل إقرارك سواء خالل 
أهمية  ذات  قضايا  يف  إرسائيل  إزاء  األمد  الطويل  األمرييك  بااللتزام  املأل  عىل  اآلن  أو  املنفرد  لقائنا 
اسرتاتيجية حيوية. كام أرجو أن أشكرك عىل معاملتك والسيدة األوىل ]عقيلة الرئيس أوباما[ إيانا – 

أنا وسارة ]عقيلة السيد نتانياهو[ وحاشيتنا من منطلق كرم الضيافة الكبري.

أعتقد بأنه يتعني علينا أن نعيد خلق التوازن حيث إنك تعلم بأنني كثرياً ما أصل إىل هنا ]واشنطن[ 
وبالتايل فقد آن األوان..
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الرئيس أوباما: إنني مستعد لذلك.

رئيس الوزراء نتانياهو: .. ]آن األوان ألن تصل[ والسيدة األوىل إىل إرسائيل.

الرئيس أوباما: إننا نتطلع إىل ذلك.

رئيس الوزراء نتانياهو: إذاً ]إنك مدعو للقيام بزيارة إلرسائيل[ يف أي وقت تشاء.

).....(

وثيقة رقم 165:

يف  الخارجية  للعالقات  األمرييك  املجلس  أمام  نتنياهو  بنيامني  كلمة 
واشنطن165 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(

8 متوز/ يوليو 2010

 ).....(

الحديث عام  العملية – مبعنى  إعاقة  أن  أرى  تفيدنا حيث  ال  السالم  أي مامطلة يف عملية  إن 
إذا كان من الجائز الحوار املبارش ووضع الرشوط إلطالق هذا الحوار – تنطوي عىل خطأ فادح. لقد 

أضعنا عاماً كاماًل وال أعتقد بأنه يجوز لنا إهدار املزيد من الوقت.

إن كال الجانبنْي يشعران بأنهام مظلومان. وقد أطلق الفلسطينيون عىل عدد من امليادين العامة 
لديهم أسامء مخّربني.. وكان بوسعي القول إننا لن نطلق املحادثات إىل أن يغري الفلسطينيون أسامء 
هذه امليادين، غري أن خطوة كهذه ستكلفنا مثن إضاعة املزيد من الوقت. وأرى أن األمر الصائب هو 
االنتقال إىل املحادثات املبارشة يف أقرب وقت ممكن مام ُيعتب الطريق الوحيد لحل هذا النزاع الذي 

يحتاج فعاًل إىل الحل.

تعرتف  السالح  منزوعة  فلسطينية  للشعبني مع وجود دولة  الدولتنْي  السالم هو حل  إن جوهر 
باألمن  يتعلق  فيام  والرشعية.  األمن   – مبدأْين  عىل  الرؤية  هذه  وتقوم  اليهودية.  إرسائيل  بدولة 
فيبدو أنه مبدأ بديهي حيث يجري الحديث عنه منذ مدة لكن يجب إدراك حقيقة حصول تغيري 
السالم  محادثات  انطالق  منذ  أي   – أوسلو  محادثات  منذ  حصل  إذ  الراهنة.  األمنية  التحديات  يف 
القتال  أساليب  ظهور   – ثانياً  وامتداداتها؛  إيران  صعود   – أوالً  تغيريان:   – الفلسطينية  اإلرسائيلية 

بواسطة الصواريخ والقذائف.

إن هذين التطورْين يتسببان يف مشكلة خطرية بالنسبة إلرسائيل. إذ ُيطلب منا إعداد مواطنينا 
املرة  كانت  مرتنْي.  مامثاًل  إجراء  واتخذنا  سبق  أننا  غري  السالم،  إلحالل  متهيداً  املناطق  بعض  إلخالء 
أخليناها ورشعت يف  التي  املناطق  ما سيطرت عىل  إيرانية رسعان  امتدادات  أن  إال  لبنان  األوىل يف 
تهريب كميات كبرية من القذائف والصواريخ إليها ليصار يف مرحلة الحقة إىل إطالقها باتجاه أراضينا. 


