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 أمريكا تدعو إسرائيل لالنضمام لمعاهدة

 منع االنتشار النووي وتل أبيب ترفض

 الموقف األمريكي تطور مهم  : مصر

 ودعوة إسرائيل لالنضمام للمعاهدة أمر إيجابي

  : عواصم عالمية ـ وكاالت األنباء والقاهرة ـ سالي وفائي

  . دعت الواليات المتحدة أمس إسرائيل للمرة األولي لالنضمام إلي معاهدة االنتشار النووي

وأعلنت روز جوتمولر مساعدة وزيرة الخارجية األمريكية إلي أن االلتزام العالمي باتفاقية 

وسارعت إسرائيل   , يعتبر هدفا أساسيا بالنسبة للواليات المتحدة  , حظر االنتشار النووي

واعتبرت   , برفض الدعوة األمريكية لالنضمام إلي المعاهدة الدولية لحظر االنتشار النووي

  . هذه المعاهدة غير مجدية

 

وتزامن الجدل األمريكي ـ اإلسرائيلي في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس األمريكي باراك 

وجاء الرد   , أوباما مع نظيره اإلسرائيلي شيمون بيريز في واشنطن لبحث التهديد اإليراني

حيث اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت   , اإلسرائيلي علي هذه الدعوة سريعا وحاسما

مشيرة إلي أنها المرة األولي التي يشير فيها   , اإلسرائيلية هذه الدعوة بمثابة قنبلة أمريكية

  . مسئول رسمي أمريكي صراحة إلي قوة إسرائيل النووية

 

بينما أكد مسئول كبير في وزارة الخارجية اإلسرائيلية ـ رفض الكشف عن هويته ـ أن 

فهي لم تمنع دوال مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية   , هذه المعاهدة أثبتت عدم جدواها

وأكد أنه في الوقت الراهن ال   . ناهيك عن إيران وأزمتها النووية  , من حيازة سالح نووي

  . يمكنه إحداث أدني تغيير في األوضاع النووية في العالم  , يمكن اعتبار هذه المعاهدة مكسبا

كما أشار إلي أن تصريحات جوتمولر ال تشكل في الوقت الحاضر تغييرا في سياسة 

  . واشنطن

 

المتحدث الرسمي باسم وزارة   , وفي تصريحات خاصة لـ األهرام أكد السفير حسام زكي

أن ما ورد في بيان المسئولة األمريكية يعد تطورا مهما في الموقف األمريكي من   , الخارجية

ولكن في الوقت نفسه ينبغي التدقيق في ذلك ألن الدول   , حيث تأكيد ضرورة عالمية المعاهدة

  , وباقي الدول غير نووية  , وهي خمس دول  , األطراف في المعاهدة تنقسم إلي دول نووية

ومن ثم فإن انضمام دول من خارج المعاهدة ينبغي أال يكون تكريسا لوضيعة اكتسبتها 

  . خارج إطار الشرعية

 

وانضمام إسرائيل هو أمر إيجابي   , إن الحديث عن العالمية  , وقال المتحدث باسم الخارجية

التي تخدم حقوق األطراف المنضمين إلي المعاهدة منذ   , إذا تم بناء علي األسس الصحيحة

  . والملتزمين بأحكامها  , سنوات طويلة

 بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة األولي

ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات

المرأة و الطفل ملفات األهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية

 

 

 موضوعات في نفس

الباب

 قمة مبارك ـ عباس

 تنسق الرؤية العربية للسالم

  ... قبل اللقاء المصري ـ

 إشادة بجهود سوزان

 مبارك في دعم العمل

 االجتماعي

 مشروع قرار عربي في

 مجلس األمن إللزام إسرائيل

 بتعويض ضحايا غزة

 اجتماع طاريء اليوم

 لوزراء الخارجية العرب

 بالقاهرة

 مشجع كيني ينتحر بعد

 هزيمة أرسنال اإلنجليزي

 تاريخ مصر يخرج من

 خزائن البنك المركزي

 شـــــهادة

 للتـــاريخ بقلم :  مرسـي

 عطـااهللا

 مبارك وأبومازن يبحثان

 تنسيق المواقف العربية قبل

  ... زيارتهما واشنطن

 أمريكا تدعو إسرائيل

 لالنضمام لمعاهدة منع

  ... االنتشار النووي وتل

 السماح لمربي الخنازير

 بتملك أراضي الحظائر بأسعار

  ... ميسرة وبالتقسيط

 نيتانياهو يزور مصر

 االثنين المقبل

 لجنة الخطة بمجلس

 الشعب : 5 %  العالوة

 االجتماعية

 سفير الصومال يؤكد قرب

 اإلفراج عن السفينتين

  ... المختطفتين  16  ألف

 ألزمتهما المحكمة برد

 أموال المودعين  15  سنة

  ... غيابيا للبوشي و 3 

فتح معبر رفح يومي 16  و 

   مايو17
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