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  ،دافيد ليفي، سرائيلياإل وزير اخلارجية كلمة
  "منبر موشيه دايان لالعتبارات السياسية"يف 

28/12/1990. ]مقتطفات[  
  
  

الواليات املتحدة أن تمنع نشوب أزمة يف املستقبل تكون أخطر من أزمة اخلليج، عليها أن تطلب  إذا أرادت  
أن تعلن إنهاء حالة احلرب مع إسرائيل بصورة واضحة ال  من الدول العربية املشتركة يف االئتالف ضد العراق،

  .لبس فيها
وعلى األميركيين أن يتذكروا أن إسرائيل لن توافق على فرض اتفاق سالم عليها لن يؤدي إال إىل   
إن إنهاء . إن إسرائيل قوية، وهي على استعداد للجلوس إىل طاولة املفاوضات وحتى لتحمل األخطار. إضعافها
  .رب مع الدول العربية هو الشرط األول إلجراء مفاوضاتحالة احل

ويجب أن جتري املفاوضات بين إسرائيل والدول العربية يف الوقت نفسه الذي جتري املناقشات حلل   
يحل الشرق والغرب مشكالتهما عن طريق احلوار وحتُرم إسرائيل هذا  إذ ال يمكن أن. املشكلة الفلسطينية ـ اإلسرائيلية

  .احلق جملرد أن الدول العربية معنية بالقضاء علينا
فهل اجليش السوري يشكل خطراً علينا . إن اخلطر احلقيقي على إسرائيل ينبع من اجليوش العربية كلها  

  .اللتين لدى العراقيين أقل؟ إن للسوريين تلك األيديولوجية وتلك القوة نفسيهما
ا قد فالعامل ال يسارع إىل الدفاع عن الضعفاء باسم العدالة، كم .إن على إسرائيل أن ترد بقسوة وبروية  

الدفاع عن مصاحله، وعلينا أال نتوهم أنه سيبادر الذي يحرك العامل هو حافز ن حافز إذ ا. تصوره لنا أزمة اخلليج
  .يهدد وجودنا وسيادتناإىل مساعدتنا إذا برز خطر حقيقي 

فإسرائيل مل تكن . ومن احملظور على إسرائيل أن تتيح ألعدائها االعتقاد أنها لن ترد على اعتداء عليها  
  .دمية أو تابعة ألي كان، ولن تكون

  
  

                                                 
  "30/12/1990، "دافار .  



 

 
 

  

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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