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  أمام مؤتمر هيرتسليا  خطاب لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، إيهود أوملرت،
  " حزب الله"و" حماس"ودعم حركة  حذر فيه من اخلطر اإليراين

  واجلماعات اإلرهابية يف العراق
24/1/2007. ]مقتطفات[  

   
[.......]  

لحة نووية، حتت غطاء مشروع نووي نحن نتابع ومنذ سنوات طويلة اجلهود اإليرانية الرامية إىل احلصول على أس
ونحن نشهد خالل . فاإليرانيون يعملون بقنوات سرية أيضاً يف عدد من املواقع املنتشرة يف أرجاء إيران. مدين

  .العلني والسري –السنوات األخيرة، نشاطاً إيرانياً مكثفاً بشكل خاص، يف مسارين خمتلفين 
ي باألموال، الوسائل القتالية واملعرفة، سواء كانت مباشرة أو من خالل إن املساعدات اإليرانية لإلرهاب الفلسطين

سورية، املساعدات اإليرانية لإلرهاب يف العراق، كشف النقاب عن القدرات العسكرية التي وصلت إىل حزب الله من 
دت للكثيرين مدى ، جس"حماس"إيران، أثناء احلرب يف لبنان واملساعدات التي قدمها اإليرانيون مؤخراً فقط إىل 

  .جدية وخطورة التهديد اإليراين
هذا النشاط خلق جبهة مضادة، تشمل جميع الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن، دوالً عربية مثل اململكة 

هذه اجلبهة . العربية السعودية، دول اخلليج، مصر واألردن، ودوالً رئيسية أُخرى يف الغرب مثل أملانيا واليابان
  .أجل توحيد الصفوف ومنع هذا التهديد من التحول إىل واقع ملموس تعمل من

[.......]  
أريد أن أوضح وأقول، إيران هشة وحساسة جداً للضغوط الدولية، رغم موقفها املناكف، العنجهي واملتحدي، وهي 

بغض . يد الثقل عليها إذا استمرت بسياستهاتدفع أثماناً باهظة آخذة بالتزايد جراء سلوكها هذا، أثماناً سوف تز
  .النظر عن مدى خطورة التهديد اإليراين، فإن دولة إسرائيل ليست معرضة لتهديد هجوم وشيك بأسلحة نووية

[.......]  
وهي التي اختارت سياسة املواجهة . ما يدفع ويحرك قيادة إيران اليوم، هو التعصب الديني والتطرف األيديولوجي

التي تهدد بمحو دولة إسرائيل من خريطة الشعوب، تدعم اإلرهاب وتسعى إىل تقويض االستقرار يف  معنا وهي
والنظام اإليراين بسعيه إىل الهيمنة اإلقليمية يتحمل مسؤولية االضطرابات التي تقوم بها منظمة حزب . املنطقة

  .الله بهدف إسقاط نظام احلكم يف لبنان
لقد كان تطلعنا وسيبقى دائماً نحو العيش بسالم مع جيراننا، القريبين . ت طريقناالتهديدات، العداء واحلرب ليس

  .فهذا ما نتطلع إليه وننشده. لن نرفض أبداً يداً ممدودة لنا لسالم حقيقي مع أية دولة. منهم والبعيدين
من يهدد وجودنا، من يهددنا، . مع ذلك، ال يجب تفسير رغبتنا بالسالم كضعف بل يجب النظر إليها كمصدر قوة

عليه أن يعرف بأن لدينا احلزم والقدرات للدفاع عن أنفسنا، لكي نرد بقوة وبأس، وبكل الوسائل املطلوبة املتوفرة 
  .لن نسمح بتعريض حياة شعبنا أو حياة دولتنا إىل اخلطر. لدينا

وال أقترح على أحد أن . م بذلكلن نتردد عن القيا. لدينا احلق بكامل حرية العمل من أجل حماية مصاحلنا احليوية
يخطئ ويستنتج، بأن ما نبديه من ضبط نفس ومسؤولية سيمس بإصرارنا وقدرتنا على العمل حين تدعو الضرورة 

  .إىل ذلك
 [.......]  

 
  

                                                 
  يف اإلنترنت) بالعربية(موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية  :املصدر :http://www.altawasul.net  

 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


