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رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتايل بينيت، خالل جلسة احلكومة تصريح صحايف ل
 كافة الدول التي تتفاوض مع إيران يف فيينا، االلتزام يناشد فيه األسبوعية، 

 تخصيب اليورانيومباخلط احلازم، والتوضيح إليران أنه من املستحيل 

 ]مقتطفات[ والتفاوض يف آن واحد 
5/12/2021 
 
 

يلي التصريحات التي أدىل بها رئيس الوزراء، نفتايل بينيت، يف مستهل جلسة فيما 
 احلكومة األسبوعية:

يث ح ،"لقد انتهت جولة املفاوضات األوىل بين إيران والدول العظمى دون حتقيق أي نتائج
فاهمات السابقة كما ، بمهارة، وهم تراجعوا عن كافة التا  تفاوض اإليرانيون، كما كان متوقعي

 للغاية. ا وهمجي ا حازم ا واتخذوا موقف

وقد حصلنا على مثال على االبتزاز النووي الذي حتدثت عنه حينما نُشر أثناء احملادثات 
من خالل أجهزة الطرد  %20اجلارية يف فيينا خبر شروعهم يف تخصيب اليورانيوم إىل مستوى 

يُعدّ خطوة يف غاية اخلطورة. أناشد املركزي املتطورة يف منشاة فوردو الواقعة حتت األرض، مما 
كافة الدول التي تتفاوض مع إيران يف فيينا، االلتزام باخلط احلازم، والتوضيح إليران أنه من 

 املستحيل التخصيب والتفاوض يف آن واحد.

لقد عاد وزير اخلارجية من سلسلة لقاءات عقدها يف أوروبا ملناقشة هذا الشأن، على أن 
 م القليلة املقبلة وزير الدفاع ورئيس املوساد إىل واشنطن ملتابعة هذه القضية.ينطلق خالل األيا

هدفنا اآلن هو استغالل نافذة الوقت التي تشكلت بين اجلوالت لنقول ألصدقائنا يف 
الواليات املتحدة إنه حان الوقت املناسب الستخدام سلة أدوات خمتلفة أمام التقدم اإليراين فائق 

 التخصيب. السرعة يف جمال

ال بد من البدء بتكبيد إيران ثمن انتهاكاتها. هدف النظام اإليراين هو رفع العقوبات. ولهذا 
بأن هذا هو  ا  ن واخلبراء يف جمال العقوبات علمالغرض هم جاؤوا إىل فيينا بعشرات املستشاري

ال اإلرها  أو سواء يف جم - ا م على القيام بما يقومون به حاليبمعنى االحتفاظ بقدرته ،هدفهم
يف اجملال النووي، لكن هذه املرة مع التعزيز بعشرات املليارات من الدوالرات التي ستدعم كل 

ومكثف ا مع األمريكيين،  ا صريح ا ن بها. جنري يف هذا املوضوع حوارالنشاطات التي يقومو
 والبريطانيين، والفرنسيين، والروس وغيرهم.

إننا نستمد قوتنا من وحدتنا. إذ ستكون  -صوص ودعوين أضيف كلمة أخرى بهذا اخل
 . لذا كل شيء له وقتها ن تداعيات على أمننا القومي جميعلصفقة سيئة ال سمح الله مع اإليرانيي
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املناسب، حيث ويف بعض األحيان ينبغي السكوت ويف أحيان أخرى ينبغي الكالم. أما الوقت 
 احلايل، فقد آن األوان للكالم.

قع أمس يف با  العامود، يسعدين أن هذه املرة، قامت الشرطة بالتعاون فيما يخص ما و
مع جهازنا اإلعالمي بنشر الفيديو الكامل الذي يروي حقيقة ما جرى، وذلك بعد وقت وجيز من نشر 

 الفيديو الفلسطيني اجلزئي، مما قلب اآلراء بشأن هذه الواقعة.

 عتصرف املقاتلين يف مواقف معقدة تق أقترح للجميع عدم التسارع إىل إصدار أحكام على
 من األحرى االنتظار بعض اللحظات. ا يف امليدان أمام اإلرها . دائم

وعلى كل حال، ال يترك الفيديو الكامل أي جمال للشك. حيث تصرفت املقاتلة واملقاتل 
اعن ا بتحييد الطإذ قام ،بشكل ممتاز، تمام ا كما يُتوقع من املقاتلين يف مثل هذه احلالة العملياتية

 على النحو املطلو  منهما.

إنهما يستحقان تقدير جميعنا كونهما قد منعا عملية قتل وتصرفا بشجاعة خالل كسور 
 من الثانية.
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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