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تصريح صحايف للرئيس األميركي باراك أوباما يؤكد فيه أن خالفاته مع رئيس 

تعتمد على  وإنما ،ية بنيامين نتنياهو، ليست شخصيةسرائيلاحلكومة اإل

0Fرية بشأن السالم يف الشرق األوسطخالفات سياسية جوه
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ي سرائيلن خالفاته مع رئيس الوزراء اإلإوم الثالثاء يكي باراك أوباما ريقال الرئيس األم

لكنها تعتمد على خالفات  ،الفلسطيني ليست شخصية ـ يسرائيلن الصراع اإلأبنيامين نتنياهو بش

 .وسطجوهرية بشأن السالم يف الشرق األ سياسية

ا وهو م ـساس قيام دولتين أحل الصراع على  إىلن من الصعب تصور طريق إوباما أوقال 

ية سرائيليحات نتنياهو عشية االنتخابات اإلتصر إىلبالنظر  ـ ليه واشنطن منذ وقت طويلإتسعى 

 .للحكومة سبوع املاضي بأنه لن تقام دولة فلسطينية ما دام هو رئيساً األ

 ـ يةسرائيلدارة العالقات اإلفضل طريقة إلأنه نتيجة لذلك سيدرس أوباما أضاف أو

 .ة الباقية من واليتهالفلسطينية على مدى الفتر

ن أ إىلشار أو." ألة عالقات بين الزعماءاملوضوع ليس مس"إن يف اوباما يف مؤتمر صحأال وق

 .مع نتنياهو" عالقة عملية جداً"له 

كومبايا 'غنية أن نشبك أيدينا ونردد أ.. كما تعرفون.. جمرد إىلال يمكن اختزال ذلك " :وقال

له تبعات كبيرة على  ف يمكننا جتاوز خالف سياسي معقد فعالًهذه مسألة فهم كي. 'يا رب )لَاتع(

 ."بلدينا وعلى املنطقة
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 :يف الرابط التايل ،عربي "رويترز"وكالة : املصدر 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0MK2HB20150324?sp=true 
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ن هذا إوباما قال ألكن  ،تصريحاته بشأن حل الدولتين وسعى نتنياهو للتراجع عن

ن فرص التوصل أ معتبراً ،"من املستحيل تلبيتها يف أي وقت قريب"جاء بشروط سيكون " التصحيح"

 .دو ضئيلةالتفاق تب

نه أعامة ترتكز على شيء يعرف اجلميع ن نستمر يف جعل دبلوماسيتنا الأال يمكننا " :ضافأو

 .ر من أن املوضوع يمكن أن يتصاعدوحذّ." على األقل يف السنوات القليلة القادمة.. لن يحدث

دة من سبب بالتايل يف ردود مضاردود فعل من الفلسطينيين تت.. حينئذ.. قد يثير ذلك" :وقال

 على اجلميع وسيئاً  تدهور للعالقات يكون خطراً إىلن يؤدي ذلك يف نهاية األمر أويمكن  ،يينسرائيلاإل

 ."للجميع


