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۱ 

 

ية بنيامين نتنياهو، أمام الكونغرس األميركي، سرائيلرئيس احلكومة اإللكلمة 

اجتاه كابوس يف اً تنازلياً يؤكد فيه أن قبول اتفاق نووي مع إيران سيكون عدّ

0Fدولة ستظل دائماً عدواً ألميركا نووي حمتمل من

∗ 

 ]مقتطفات[ .٢٠١٥/  ٣/  ٣واشنطن، 

 

[.......] 

كان دوماً يتسامى عن السياسة ويجب  إسرائيلتحالف الرائع بين الواليات املتحدة وإن ال

وهو  ،تتقاسمان املصير املشترك إسرائيلأن يبقى فوق السياسة دوماً، على اعتبار أن أميركا و

بالشكر للشعب  إسرائيلوتدين . سان احلرية وتقدِّمان األملتقدّ نمصير أرضَي امليعاد اللتي

الذي كان [بهاري ترومان  لنسبة للرؤساء األميركيين ابتداءوكذلك األمر با ،على دعمه لهاألميركي 

 .وانتهاءً بباراك أوباما ،]إسرائيلالرئيس األميركي عند قيام دولة 

وقد أصبح جزء من ذلك معروفاً  ،إسرائيلإننا نقدّر كل ما يقوم به الرئيس أوباما من أجل 

يف األمم  سرائيللتبادل االستخباري ومعارضة القرارات املناوئة إلمثل تعزيز التعاون األمني وا

ويكون الناس أقل  إسرائيلمن أجل ] أوباما[ا فعله الرئيس غير أن هناك جزءاً آخر ممّ . املتحدة

يف الكرمل حيث استجاب فوراً ] الهائل[عندما شبّ احلريق  ٢٠١٠لقد اتصلت به عام . إدراكاً به

، عندما كانت سفارتنا يف القاهرة ٢٠١١ويف عام . اعدات طارئةلطلبي احلصول على مس

ه لنا وتكرر األمر لدى معاونت. الدعم احليوي يف حلظة حرجة] الرئيس أوباما[م لنا حماصَرة، قدّ

خالل "] القبة احلديدية"للقذائف املعادية واخلاصة بمنظومة [ضة بإمدادنا بالصواريخ املعتر

 ."حماس"يث واجهنا إرهابيي عمليتنا يف الصيف املاضي ح

وقد يبقى بعض ما . الذي كان معنا] أوباما[يف جميع هذه اللحظات بالرئيس  وقد اتصلتُ

ستراتيجية القضايا اال ضاألبد كونه يخصّ بع إىلطي الكتمان  إسرائيلفعله الرئيس من أجل 

ير أنني على علم باألمر غ. يسرائيلاألشد حساسية العالقة بين الرئيس األميركي ورئيس الوزراء اإل

 .بالشكر للرئيس أوباما على دعمه حيث أبقى دوماً مديناً

                                                           

∗
 :التايل ، يف الرابطةيسرائيلاإل احلكومةاإللكتروين لديوان رئاسة املوقع : املصدر 
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مدينة لكم باالمتنان، أيها الكونغرس األميركي، على دعمكم لنا يف شتى  إسرائيلكما أن 

 ،وال سيما على مساعداتكم العسكرية السخية ومساهمتكم يف جمال احلماية من الصواريخ ،الطرق

يين حمميين من سرائيلوكان املاليين من اإل". القبة احلديدية] "يتعلق بمنظومة ما[بما يف ذلك 

تلة  إىلإشارةً " [قبة الكابيتول"خالل الصيف األخير بفضل  "حماس"آالف الصواريخ التي أطلقتها 

" القبة احلديدية"التي أسهمت يف إنشاء ] الكابيتول يف واشنطن حيث مقرّ الكونغرس األميركي

 .ناخلاصة با

[.......] 

بااللتزام  إسرائيلهنا اليوم ألنني أشعر بصفتي رئيساً حلكومة  إىلأصدقائي، لقد حضرتُ 

هي سعي العميق بمحادثتكم عن قضية من شأنها تهديد جمرد وجود دولتي ومستقبل شعبي، أال و

 .إيران نحو السالح النووي

[.......] 

حال امتالكها السالح النووي، أن ندرك  ويجب علينا، حترياً لدقة فهم مدى خطورة إيران

 مإن اإليرانيين ه. ب كثير املواهبإن الشعب اإليراين لهو شع. إدراكاً كامالً طبيعة نظامها احلاكم

لالختطاف من قبل أشخاص  ١٩٧٩غير أنهم تعرضوا عام  ،ورثة إحدى أعظم حضارات العامل

وقد قام املتشددون . ظلم وعنيف عليهممتعصبين لدينهم حتركوا فوراً لفرض نظام ديكتاتوري م

حراس الثورة بحماية حدود  إىلز الدستور ومل يوع. ياغة دستور جديد إليرانيف ذلك العام بص

إذ كان مؤسس هذا النظام آية الله  ، الرسالة العقائدية للجهادبل أمرهم أيضاً بتويلّ ،إيران فحسب

 ".ع املعمورةربو إىلتصدير الثورة "اخلميني يحثّ أتباعه على 

إذ إن الوثيقة . نني أقف هنا يف واشنطن العاصمة، حيث يتبيّن الفرق شديد الوضوحإها 

د الناس عِتَ] ١٧٧٦ة التي تم اعتمادها عام أي وثيقة االستقالل األميركي[األساسية ألميركا 

املوت  إىلعو ا الوثيقة األساسية اخلاصة بإيران فتدأمّ. باحلياة واحلرية والسعي لتحقيق السعادة

 .اجلهاد إىلواالستبداد والسعي 

فإن إيران تتدخل مللء هذا  ،ويف الوقت الذي تنهار فيه الدول يف ربوع الشرق األوسط

 ،إذ أصبح املرتزقة اإليرانيون يف غزة. على أرض الواقع] رسالتها األساسية[الفراغ وحتقيق 

عبر ثالثة أجنحة  إسرائيليطوّقون  ،نوحراس ثورتها يف هضبة اجلوال ،وأذناب إيران يف لبنان

يرتكب املذابح بالسوريين بدعم إيراين، فيما تعيث ] الرئيس السوري[وأصبح األسد . إرهابية

يون على اليمن ويهددون امليليشيات الشيعية فساداً يف أنحاء العراق بدعم إيراين، ويسيطر احلوث

إضافة  ـ البحر األحمر، األمر الذي من شأنهاملطلّ على ] مضيق باب املندب[ستراتيجي املضيق اال

أن يسمح إليران بفرض طوق خانق آخر على خطوط إمدادات النفط  ـ ]يف اخلليج[مضيق هرمز  إىل
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هرمز األسبوع املاضي مناورات عسكرية تم خاللها ] مضيق[وكانت إيران قد أجرت قرب . للعامل

ألسبوع املاضي بالتزامن مع خوضهم وقد تم ذلك ا. حماكاة تفجير حاملة طائرات أميركية

 .ات النووية مع الواليات املتحدةاحملادث] اإليرانيون[

[.......] 

عواصم عربية وهي بغداد ودمشق  ٤ا الشرق األوسط فأصبحت إيران تسيطر على أمّ

. أُخرىفمن املرجح سقوط عواصم  وإذا مل يتم التصدي للعدوان اإليراين. وبيروت وصنعاء

أسرة الشعوب، فإن إيران منشغلة  إىليف الوقت الذي يتمنى فيه الكثيرون انضمام إيران وبالتايل، و

اد ويجب علينا جميعاً الوقوف معاً لوقف حملة االحتالل واالستعب. يف التهام بعض الدول

 .واإلرهاب التي تمارسها إيران

وزير خارجيته روحاين و] اإليراين حسن[ن إنه يجب إعطاء الرئيس وقد قيل لنا قبل عامي

إن حكومة ! يا له من تغيير واعتدال. ظريف فرصة إلحداث التغيير واالعتدال يف إيران] حممد جواد[

السجناء بأعداد  عدم مثليي اجلنس شنقاً وتضطهد املسيحيين وحتبس الصحافيين وتعدمروحاين تُ

 .أكبر من ذي قبل

ربيين، قد وضع إكليالً من وكان ظريف نفسه، ذلك الرجل الذي يسحر الدبلوماسيين الغ

الرئيسي حلزب الله اللبناين الذي اغتيل يف " ضابط العمليات["الزهور على ضريح عماد مغنية 

وكان عماد مغنية العقل املدبر لإلرهاب الذي أراق الدماء األميركية أكثر من ]. ٢٠٠٩دمشق عام 

 .ا فعلهك مَن سأل ظريف عمّ وكنت أتمنى أن يكون هنا. أي إرهابي آخر ما عدا أسامة بن الدن

[.......] 

ي تنظيم الدولة اإلسالمية السنّ [إن الصراع الدائر بين إيران وداعش . عوا باألمرال تنخد

 .إن إيران وداعش تتنافسان على تاج التشدد اإلسالمي. ال يجعل إيران صديقة ألميركا] املتشدد

[.......] 

بسكاكين اللحّامين واألسلحة التي صادرها ا وجه الفرق بينهما فهو أن داعش يتسلح أمّ

ا قريب بالصواريخ الباليستية والقنابل واليوتيوب، بينما هناك احتمال بأن تتسلح إيران عمّ 

أن أكبر خطر يواجه  ـ أُخرىنني أكرر هذا الكالم مرة إوها  ـ ويجب علينا أن نذكر دوماً . النووية

إن هزيمة داعش مع منح إيران . ي والسالح النوويعاملنا هو هذه املزاوجة بين التشدد اإلسالم

وال يجوز لنا السماح . فرصة احلصول على السالح النووي تعني كسب املعركة وخسارة احلرب

 .بوقوع هذا األمر

[.......] 
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حد كبير على ما هو عليه، فإن الفترة الزمنية  إىلبما أن البرنامج النووي اإليراين سيظل 

بناءً  ،ستكون قصيرة للغاية حيث تعادل عاماً] نحو القنبلة النووية[املطلوبة لتحقيق االختراق 

وإذا مل يتم وقف . يةسرائيلال بل ما هو أقل من ذلك حسب التقديرات اإل ،على التقديرات األميركية

فإن الفترة الزمنية  ،أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً وسرعة النشاط الذي تقوم به إيران إلنتاج

 .الالزمة لتحقيق االختراق اآلنف الذكر سيتم اختصارها بشكل ملحوظ

[.......] 

ويجب القول باملناسبة إن إيران قد حتصل على الوسائل املطلوبة إلطالق ترسانتها 

اضي الواليات املتحدة، إذا مل يكن كافة أرجاء العامل، بما يف ذلك أي جزء من أر إىلالنووية 

برنامج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات اخلاص بإيران جزءاً من الصفقة، علماً بأن إيران 

 .هذه القضية على طاولة املفاوضاتترفض حتى اآلن جمرد طرح 

[.......] 

األمل  إىلالعامل  هذا املكان اليوم ألقول لكم إنه ليس من واجبنا أن نُسند أمن إىللقد جئت 

إننا . ليس من واجبنا أن نراهن على مستقبلنا ومستقبل أوالدنا. يف أن تتغير إيران إيجابياً 

نستطيع اإلصرار على عدم إزالة القيود املفروضة على البرنامج النووي اإليراين ما دامت إيران 

 .يف املنطقة والعامل تواصل عدواناً

[.......] 


