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 ، دافيد ليفي سرائيلياإل نص رسالة وزير اخلارجية
  فيما يتعلق باخلطوات األخيرة إىل نظيره األميركي جيمس بيكر،

  .للواليات املتحدة يف اخلليج
  
  

إن املسؤولية . وكما سبق أن الحظت بنفسك، فإن الوقت ينفد. دقيقة وخطرة لقد دخلت أزمة اخلليج مرحلة  
إن مصدراً مهماً من . وأعين العامل مشدودة نحوكم بحثاً عن الدعم واألمن. املتحدة ثقيلةامللقاة على عاتق الواليات 

مصادر التشجيع هو تصميمكم الذي عبرت أقوال الرئيس وأقوالكم عنه، بعدم التراجع بأي شكل من األشكال عن 
  .أهدافكم األساسية فيما يتعلق بالعراق

ومن . التي تبنتها" البروفيل املنخفض"حتمل أخطار سياسة  إن هذا التصميم هو الذي يمكن إسرائيل من  
وال شك عندي يف أن هذا التوازن . الواضح أننا جنرؤ على التقليل من واجبنا يف الدفاع عن حياة مواطنينا وأمنهم

 وحاجاتنا الطبيعية للبقاء يجب أن يقوم على أساس تعاون وثيق جداً، وأيضاً" البروفيل املنخفض"الدقيق بين 
  .على حوار صريح ومستمر بين إسرائيل والواليات املتحدة

يف هذا السياق، وبهذه . إننا نتابع عن كثب اخلطوات التي تتخذونها ملعاجلة عدوان صدام حسين  
الروحية، الحظنا برضا قراركم يف أن تنحصر االتصاالت بالعراق يف تطبيق قرارات جملس األمن اخلاصة 

  ."م أو تشجيع حلول جزئية تكافىء املعتديدع"بالعراق، وبأال تتيح 
إفساح اجملال أمام  يف أية حال، وكما أوضحت أنت بنفسك، من غير املسموح بأي حال من األحوال،  

" جائزة للمعتدي"فهذا األمر كان سيشكل، حتديداً، . صدام حسين ليخلق رابطاً بين عدوانه واملوضوع الفلسطيني
د سجلت من قبل أن الواليات املتحدة تواصل التعبير عن سياستها التي ترفض ولق. يجب حرمانه منها بأي ثمن

مثل هذا الربط، وأنها جنحت ـ يف مؤازرتها األخيرة للمنطقة ـ يف نقل هذه الرسالة إىل قادة الدول الذين حتادثت 
  .معهم

االستقرار واألمن يف هذه املنطقة احليوية "تقديرنا للوضع، فإن أي حل لألزمة، ينمي كما تقول وبحسب   
، يجب أن يحرم صدام حسين القدرة على توجيه ضربة أخرى إىل سكان هذه املنطقة ووضعهم حتت "من العامل

ة، باإلضافة إىل كونه تهديداً التهديد اخمليف جليش جبار وسالح غير تقليدي، يهدد حياة ماليين البشر يف املنطق
  .دائماً للسالم واالقتصاد العامليين

نحن نواجه عدواً شرساً مسلّحاً من رأسه حتى أخمص . إننا هنا، يف إسرائيل، نتابع التطورات بقلق شديد  
ال يستطيع و. قدميه بأسلحة تقليدية وغير تقليدية مدمرة جداً؛ عدواً ال يخفي رغبته يف ضرب إسرائيل وإبادة شعبنا

مواطنو إسرائيل أن يتجاهلوا كلمات تبشر باملصائب صادرة عن شخصية موثوق بها إىل هذا احلد مثل وزير الدولة 
فقد أعلن تشيني صراحة أن املسألة مسألة وقت فقط قبل أن يصبح يف حيازة صدام حسين أسلحة نووية . األميركي

  .وقدرة على استخدامها
وهو . لقد أجنز أسلحة كيماوية واستخدمها: "شأن الديكتاتور العراقي، فقالولقد أضاف الوزير تشيني ب  

غير أننا نعتقد أنه لو كان يف إمكانه أن يفعل لكان . لكنه مل يستخدمها بعد. يعمل على إجناز أسلحة بيولوجية
  ".بالتأكيد حاول استخدامها هي أيضاً

مهاجمة إسرائيل بالصواريخ وأسلحة الدمار ويف هذا السياق وعلى خلفية تهديدات صدام املتكررة ب  
واإلبادة اجلماعية، فإننا نثمن تثميناً خاصاً تأكيدكم املتكرر الثابت يف اجتماعنا، أن إسرائيل تستطيع االعتماد 
على الواليات املتحدة التي سترد الرد املالئم، وأن الواليات املتحدة ستحترم التزامها جتاه أمن إسرائيل وتفوقها 

  .وعيالن
ويترتب . دولتينا تواجهان حتدي اجتثاث العدوان العراقي من جذوره، وكذلك األخطار النابعة منهإن   

علينا، كمدافعين عن القيم املشتركة، أن نقف معاً بتنسيق كامل، بحيث نستطيع أن نحقق االنتصار الكامل والقاطع 
  .يف هذه املعركة احلاسمة

                                                 
  "6/12/1990، "دافار .  
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 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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