
 

Meer dan een maand na het Huis van Afgevaardigden John Boehner zijn noodlottige uitnodiging 

uitgegeven, de Israëlisch premier Benjamin Netanyahu is ingesteld op een volle Congres te 

pakken.Het invoeren om meeslepende en uitgebreide applaus, de Israëlisch PM maakte zijn weg door 

een zee van wetgevers, handen schudden en het uitwisselen van woorden voor opgaande het podium 

te gejuich. "Ik ben zeer vereerd ... om uitgenodigd te worden voor de belangrijkste wetgevende orgaan 

in de wereld te spreken," Netanyahu begon. Erkenning van de controverse rond zijn toespraak, de PM 

herhaalde dat het als nooit zijn bedoeling om het Witte Huis te beledigen. "De opmerkelijke alliantie 

tussen Israël en de Verenigde Staten heeft altijd boven de politiek geweest, en het moet boven de 

politiek te blijven", zei hij. Netanyahu begon met het Amerikaanse presidenten bedanken "van Harry 

Truman aan Barack Obama." 

"We waarderen al dat president Obama heeft gedaan voor Israël. Een deel van dat is algemeen 

bekend als de versterking van de samenwerking op veiligheidsgebied en het uitwisselen van 

inlichtingen, verzet tegen anti-Israël resoluties van de Verenigde Naties. 

"Sommige van wat hij heeft gedaan, is minder bekend," bleef echter de PM, met een opsomming 

noodhulp Obama stuurde tijdens de 2010 Carmel bosbrand, of het beleg van de Israëlische 

ambassade in Caïro - evenals dank voor de steun aan de Israëlische raket defensiesystemen tijdens 

de afgelopen zomer Gaza oorlog. 

"Wij zijn een oud volk. In onze bijna 4000 jaar geschiedenis kan herhaaldelijk hebben geprobeerd om 

het Joodse volk te vernietigen," vervolgde hij. Inroepen van de Poerim verhaal, merkte hij hoe 

koningin Esther het Joodse volk redde van vernietiging door het blootstellen van een Perzisch 

complot. 

"Vandaag worden de Joodse mensen  geconfronteerd met een andere poging ... om ons te 

vernietigen. Opperste leider van Iran Ayatollah Khamenei spuwt de oudste haat van antisemitisme met 

de nieuwste technologie." Iran is niet alleen een Joodse probleem, voegde hij eraan toe, te vergelijken 

met het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. De zes miljoen vermoorde Joden waren alleen  

een fractie" van de totale doden merkte hij op. Iran wurgt het Midden-Oosten met zijn "tentakels", op 

zoek naar zijn islamitische revolutie uit Libanon en Gaza te exporteren naar Jemen, voegde hij eraan 

toe. 

Netanyahu merkte verder op dat net vorige week een Iraanse militaire oefening een aanval simuleerde 

op een Amerikaans marineschip. Iran bestuurt nu vier Arabische hoofdsteden, merkte hij op: Beiroet, 

Damascus, Bagdad en Sanaa. "We moeten allemaal bij elkaar staan om Iran mars van verovering, 

onderwerping en terreur te stoppen." Ondanks de beweringen van het tegendeel, president Hassan 

Rouhani is niet gematigd, en het regime is "zo radicaal als ooit", zei hij. Onder Rouhani, Teheran is er 

nog steeds het ophangt van homo's, het vervolgen van  journalisten en ombrengen van gevangenen 

meer dan ooit tevoren." 



Netanyahu drong Amerika niet voor de gek houden door de strijd van Iran tegen de Islamitische Staat 

(ISIS) terroristische groep, en merkt dat ze echt vertegenwoordigen twee kanten van dezelfde 

medaille - de voormalige, Shia islamisme en de laatste, soennitische islamisme. 

"Iran en ISIS strijden om de kroon van de militante islam - een noemt zichzelf de Islamitische 

Republiek, men noemt zichzelf de Islamitische Staat ..." 

Beide streven naar een islamitische imperium op te bouwen, vervolgde hij, "Ze oneens gewoon onder 

elkaar wie dat rijk zou moeten regeren." "Christenen, joden en moslims die het islamitische ... credo 

niet willen delen heeft allemaal te maken met een gezamenlijke dreiging van beide, benadrukte hij. 

"Als het gaat om Iran en ISIS, de vijand van je vijand is je vijand!" 

Iran, echter, vormde een grotere bedreiging, gezien het feit dat terwijl ISIS "is gewapend met 

slagers messen, veroverde wapens en YouTube, "Iran bezit reeds een krachtig leger en was goed op 

weg naar het bereiken van kernwapens. "De grootste bedreiging voor onze wereld is het huwelijk van 

de radicale islam en nucleaire wapens," verklaarde hij. 

"Om ISIS verslaan en laat Iran om nucleaire wapens te krijgen zou zijn om de strijd te winnen en 

verliezen de oorlog - kunnen we niet laten gebeuren!" "Maar dat is precies wat er kan gebeuren als de 

deal nu wordt onderhandeld door Iran wordt geaccepteerd," vervolgde hij, over te gaan tot het centrale 

thema van zijn toespraak: de dreigende "slechte deal" met Iran. 

"Deze deal zal niet kunnen voorkomen dat Iran kernwapens krijgt, het zou allemaal maar garantie" 

zijn. 

Met een mogelijke knipoog naar de recente waarschuwingen van minister van Buitenlandse Zaken 

John Kerry om geheime details van de deal ter discussie niet te publiceren, Netanyahu is gericht op 

de details die nu een kwestie zijn van openbare gegevens .... je kent Google." 

"Afwezigheid van een dramatische verandering die we kennen is dat elke deal met Iran"  gaat over 

twee belangrijke concessies, waar Netanyahu op aandrong, zou de weg vrijmaken voor een "nucleaire 

nachtmerrie". De eerste concessie was dat Iran in wezen alle de nucleaire infrastructuur zou 

behouden. "Volgens de deal zou geen enkele nucleaire faciliteit worden gesloopt," het verlaten van de 

centrifuges spinning, zei hij. Zelfs nadat gepauzeerd het is het nucleaire programma, nucleaire 

breakout tijd van Iran is op dit moment "ongeveer een jaar door Amerikaanse evaluatie, nog korter 

door Israëlische beoordeling," en "kan nog korter." 

"Bepaalde beperkingen zou worden opgelegd om het nucleaire programma van Iran," gaf hij toe, maar 

de inspecteurs "document overtredingen, mits zij dat niet tegenhouden." "Inspecteurs wisten dat  

Noord-Korea op weg was naar de bom, merkte hij op. 

Iran heeft al inspecteurs getrotseerd bij drie gelegenheden, en zal dat blijven doen, voegde hij eraan 

toe, opmerkend dat "Iran werd gevangen tweemaal actief geheime nucleaire facilties in Natanz en 

Qom" die nooit inspecteurs niet wisten. 

"Iran heeft tijd en bewezen opnieuw dat het niet kan worden vertrouwd." De tweede concessie was 

nog gevaarlijker, zei Netanyahu, namelijk dat na een decennium van Iran zou worden toegestaan om 

haar programma "rechtmatig" opnieuw op te starten en het verwerven van kernwapens.  "Een 

decennium lijkt misschien een lange tijd in het politieke leven, maar het is het knipperen van een oog 

in het leven van een natie, in het leven van onze kinderen", waarschuwde hij. "De belangrijkste 

sponsor van het wereldwijde terrorisme zou kunnen weken weg van ... een heel arsenaal aan 

kernwapens?" vroeg hij retorisch. 



De PM wijst alle hoop af dat Iran zijn agressieve wijze als gevolg van dergelijke concessies zou 

veranderen. "Zou Iran minder terrorisme financieren, wanneer het heeft meer geld?" Integendeel, "Iran 

zal nog agressiever worden, zal nog meer terrorisme sponsoren" als het kernwapens heeft - en nog 

meer provoceren met een nucleaire wapenwedloop in de regio, waarschuwde hij. 

"Een deal die verondersteld om de verspreiding van kernwapens zou in plaats daarvan leiden tot een 

nucleaire wapenwedloop in de gevaarlijkste regio ter wereld te voorkomen ... het Midden-Oosten zou 

worden doorkruist door nucleaire crosswires." Het zou het "aftellen naar een mogelijke nucleaire 

nachtmerrie." Spell 

De uitweg was geen oorlog, Netanyahu gewaarschuwd, maar vastberadenheid om de bestaande 

sancties regime te handhaven totdat Iran opbrengsten, het instellen van drie belangrijke voorwaarden 

hij erop moet worden voldaan door Teheran. 

"Ten eerste, stop haar agressie tegen zijn buren in het Midden-Oosten, ten tweede, stoppen met het 

ondersteunen van terrorisme over de hele wereld, en de derde halte bedreigend voor mijn land Israël, 

de enige Joodse staat te vernietigen! " "Op zijn minst," de deal "moet erop aandringen dat Iran 

verandert zijn gedrag voordat de deal afloopt," voegde hij eraan toe. "Als Iran wil behandeld worden 

als een normaal land, laat het zich als een normaal land." Nucleaire programma van Iran kan nog 

steeds worden teruggedraaid, drong hij aan, aandringen westerse onderhandelaars naar Teheran bluf 

bellen als het dreigt te lopen. 

"Ze moeten de deal veel meer dan jij!" Ondanks de moeilijkheden, spoorde hij de VS om zijn 

vastberadenheid te behouden. "Opstaan om Iran is niet gemakkelijk. Opstaan om donkere en 

moorddadige regimes nooit is." Wat er ook gebeurt, echter Netanyahu beloofde dat Israël zou 

doen wat nodig was om zich te verdedigen tegen de Iraanse dreiging. 

Wenden zich tot Nobelprijswinnaar en nazi-jager Eli Weisel, en in navolging van zijn eigen woorden op 

Conferentie Beleid gisteren AIPAC's, beloofde hij: "De tijd dat het Joodse volk bleef passief in het 

gezicht van genocidale vijanden - die dagen zijn voorbij!" 

"We hebben onze soevereiniteit hersteld in ons vaderland ... voor het eerst in tweeduizend jaar 

hebben we het Joodse volk kunnen onszelf verdedigen. "Zelfs als Israël heeft om alleen te staan, 

zal Israël staan, maar ik weet dat Israël staat niet op zichzelf - ik weet dat Amerika staat met Israël.. Ik 

weet dat je staat met Israël" De minister-president eindigde zijn toespraak met een citaat van Mozes, 

voorafgaand aan het Joodse volk ingang in het land van Israël na eeuwen van slavernij in Egypte en 

decennia zwerven in de woestijn. "Wees sterk en vastberaden, noch vrees noch schrik hen", 

herhaalde hij, in het Hebreeuws en Engels. "Moge Israël en Amerika staan samen, sterk en 

vastberaden. "Moge God de Staat Israël zegenen en moge God zegene de Verenigde Staten van 

Amerika." 

Hoewel de inhoud van de toespraak strak onder werd gehouden, in de afgelopen weken Netanyahu 

had duidelijk gemaakt dat hij zijn zaak tegen wat Israël dringt is een dreigende "slechte deal" met Iran, 

dat het islamitische regime zou verlaten als een zal een overzicht drempel staat kernenergie - in staat 

om een atoombom te bouwen op het moment van haar keuze.  

Vertrekkend vanuit Israël op zondag, Netanyahu beschreef zijn reis als "een kritische missie, zelfs 

een historisch besluit . " 

"Ik voel me als een afgezant van heel Israël, zelfs degenen die het niet met me eens," zei hij, eraan 

toevoegend dat "Ik voel een diepe angst voor het lot van Israël, ik zal er alles aan doen om onze 

toekomst te verzekeren." 
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Maar terwijl de meeste leden van het Congres - samen met miljoenen kijkers over de hele wereld - zal 

kijken en goed te luisteren, anderen boycotten de toespraak. 

Bijna een op de vier Congresleden hebben gezegd dat ze niet voor de spraak, waaronder vice-

president Joe Biden, en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry aanwezig 

zijn zullen niet eens in de gaten dat - hoewel aids zeggen dat hij zal later worden ingelicht. 

De controverse is te wijten aan de beschuldigingen van de uitnodiging (en acceptatie Netanyahu's) 

waren niet goed afgestemd op het Witte Huis en daardoor inbreuk protocol, beweert Boehner en 

Netanyahu ontkennen. Meer aanzienlijk, hebben critici beweerden het adres is in wezen een klap in 

het gezicht voor de regering-Obama, wiens zacht-zacht aanpak van Iran Netanyahu wordt verwacht te 

bekritiseren. 

Maar gisteren sprak op de jaarlijkse conferentie van AIPAC Policy, Netanyahu ontkende elke 

overtreding was bedoeld, aan te dringen dat hij alleen was het maken van het adres, omdat hij 

geloofde dat het voortbestaan van Israël op het spel staat. 

"Mijn speech is niet bedoeld om enig gebrek aan respect voor de president (Barack) Obama of voor 

het kantoor, dat hij in het bezit te laten zien, ik heb veel respect voor beide", zei Netanyahu, 

"Voor 2000 jaar mijn volk, het Joodse volk, waren statenloos, stemloze ... we leed meedogenloze 

vervolging en gruwelijke aanslagen ... en we konden ons niet verdedigen. Nu niet meer! De tijd dat het 

Joodse volk zijn passief in de gezicht van de bedreigingen voor ons te vernietigen, die dagen zijn 

voorbij! " 
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