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  كلمة رئيس احلكومة اإلسرائيلي يتسحاق شمير
  أمام جلنة اخلارجية واألمن يف الكنيست

28/8/1990. ]مقتطفات[  
  
  

وإننا نفعل كل . أن يحول نزاعه مع األسرة الدولية إىل نزاع عربي مع إسرائيل قد يحاول صدام حسين"
، لكننا نحافظ على ضبط النفس الذي تفرضه إننا نراقب كل ما يجري يف املنطقة. شيء حتى ال تنجح هذه املكيدة

فمن نحن حتى ندفع القوة . وأنها لكذبة دنيئة أن إسرائيل حتث الواليات املتحدة على القيام بأي شيء. مصلحتنا
ويف األساس، إننا ال ندفع الواليات املتحدة . إننا ال نقدم النصح إىل الواليات املتحدة. العظمى الوحيدة يف العامل

  ."واملهم كيف ستكون نهاية األزمة ال طريقة إنهائها. ض احلربإىل خو
األوىل، أن الوحدة العربية هي اآلن يف نطاق اخلطابية : لقد تكشف مسار هذه األزمة عن عدد من احلقائق"

والثانية، أن التنافس بين القوتين العظميين . املنمقة فحسب، وقد اختفت بضغط الفهم احلايل للمصالح اخملتلفة
والثالثة، أن حتوالً قد طرأ على . الذي حدد إىل يومنا هذا التطورات واألحداث يف الشرق األوسط، قد بلغ نهايته

عامالً من عوامل . ف. ت. ومع أن اعتبار م. التي كانت حتى وقت قريب حبيبة الدول العربية قاطبة. ف. ت. مكانة م
ال . ف.ت.ن جهات عربية متزايدة باتت تعتقد أن ماخارجه، إال التسوية يف املنطقة مل يتغير يف العامل العربي أو 

ال تستطيع أن تكون حماوراً يف أية تسوية . ف.ت.إن م. تستطيع القيام بدور إيجابي يف تسوية سلمية مع إسرائيل
وف وإن وق. من أي تدخل. ف.ت.وهناك إمكان للتوصل إىل تسوية مع عرب املناطق فقط إذا امتنعت م. يف املستقبل

  ."عرب املناطق إىل جانب صدام يجيء ليبرهن على اخلطر الكامن يف منح سيادة عربية على هذه املنطقة
من نوع جديد ال تملكه " 15ف ـ "إن العربية السعودية على وشك أن تتلقى من الواليات املتحدة طائرات "

صحيح أنها تعارض مبدئياً وتقليدياً تزويد دول عربية ال : أمام مشكلة صعبةوهذا األمر يضع إسرائيل . إسرائيل
ن هناك، من ناحية أخرى، أوضاع أزمة اإال . تقيم مع إسرائيل عالقة سالم بأسلحة، وخصوصاً أسلحة حديثة

. ة باألسلحةومن الصعب، حتى على أصدقاء إسرائيل، معارضة تزويد بعد الدول العربية يف املنطق. اخلليج الفارسي
لذلك، فإننا نطالب بالتزامات قاطعة من جانب الواليات املتحدة جتاه أمن إسرائيل وتفوقها النوعي يف الفترة التي 

  ."تلي انتهاء أزمة اخلليج
وثمة دول أخرى، إىل جانب العراق الذي يبذل جهوداً لتحقيق قدرة نووية، تراكم أسلحة غير تقليدية "

  ."لتشكل خطراً على إسرائي
ضم وزيرين من حزب العمل إىل احلكومة ـ على غرار انضمام الليكود  إذا تفاقمت أزمة اخلليج، فقد يتم"

وهذا رهن الوضع الدويل ووضع إسرائيل األمني والوضع السياسي . إىل حكومة إشكول يف فترة حرب األيام الستة
وزيرين إىل احلكومة ال على أساس اتفاق ائتاليف وآخر اخليارات املتاحة حتى اآلن انضمام .. داخل إسرائيل أيضاً

  ..."التي انضم إليها وزيران من املعارضة 1967وإنما على غرار حكومة الطوارىء يف سنة 
ويوجد أحياناً تعبير سياسي مليل كهذا، ويوجد . إنني أفهم امليل إىل الوحدة الوطنية يف مثل هذه الفترة"

فكل شيء يتعلق بتطورات الوضع . ني إمكان أي حلإنني ال استث. تشاور مع رابينل الأحياناً أخرى تعبير آخر له مث
  ..."السياسي والدويل
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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