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  مؤتمر صحايف لنتنياهو مع ترامب يف البيت األبيض،

 يشدد فيه على متانة العالقات بين الواليات املتحدة وإسرائيل
  

  ]مقتطفات. [2017/  2/  15واشنطن، 

  
يلي نص التصريحات التي أدىل بها رئيس الوزراء نتنياهو يف املؤتمر فيما 

  :الصحايف املشترك الذي عقده مع الرئيس األميركي ترامب يف البيت األبيض

ليس إلسرائيل صديقة أفضل من [....] أثمّن صداقتك يل ولدولة إسرائيل [....] 

  .قة أفضل من إسرائيلالواليات املتحدة، وأعدك بأنه ليس للواليات املتحدة صدي

التحالف بيننا متين جداً، ولكن حتت زعامتك أنا متأكد بأنه سيتعزز حتى 

أتطلع إىل العمل معك من أجل حتسين العالقات بيننا بشكل دراماتيكي يف . أكثر

وأرحب . جماالت األمن والتكنولوجيا والسايبر والتجارة ويف جماالت عديدة أُخرى

[...] تعامل العادل مع إسرائيل يف املؤسسات الدولية، بدعوتك الواضحة لضمان ال

املقاطعات والتشهير ضد إسرائيل ستواجه رفضًا ينبع من قوة الواليات املتحدة، ومن 

  .موقفها األخالقي

كما تفضلَت، العالقة بيننا مبنية على صلة عميقة مكونة من قيم ومصالح 

ة من قوة الشر املعروفة هذه القيم واملصالح تتعرض لهجمات متكرر. مشتركة
                                                            

 لتاليديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، في الرابط اإللكتروني ا :المصدر: 

http://www.pmo.gov.il/Arab/MediaCenter/Events/Pages/EventTrump150

217.aspx   
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سيدي الرئيس، لقد أبديت وضوحاً وشجاعة عندما . باإلرهاب اإلسالمي املتطرف

أنت تدعو إىل مواجهة النظام اإليراين وإىل منع إيران من تطبيق . واجهت هذا التحدي

هذه االتفاقية السيئة واحلصول على ترسانة من األسلحة النووية، وقد قلتَ إن 

أنت تدعو إىل دحر . حدة ملتزمة بمنع إيران من امتالك األسلحة النوويةالواليات املت

   داعش
حتت زعامتك، أؤمن أننا سنستطيع أن نعيد موجة اإلسالم املتطرف الهائجة 

إىل الوراء، ويف هذه املهمة ويف مهام أُخرى، إسرائيل تقف إىل جانبك، وأنا أقف إىل 

  .جانبك

سالم املتطرف سنستطيع أن ننتهز فرصة سيدي الرئيس، لو استطعنا صدّ اإل

تاريخية، ألن ألول مرة يف حياتي، وألول مرة منذ إقامة دولة إسرائيل، الدول العربية 

  .إنها تعتبر إسرائيل أكثر وأكثر حليفة لها. ال تعتبر إسرائيل عدوة

أؤمن أن حتت زعامتك هذا التغيير الذي حدث يف منطقتنا يجلب معه فرصة 

فلنعزز . فلنحقق هذه الفرصة معاً. تعزيز األمن، ولدفع السالم إىل األمامغير مسبوقة ل

األمن، وجند طرقاً جديدة نحو السالم، ونقُدْ التحالف العظيم بين إسرائيل والواليات 

  .شكراً سيدي الرئيس. املتحدة إىل قمم جديدة
 


