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  ألميركي،نواب اكلمة زعيم األكثرية يف جملس ال
  مؤتمر إيباك السنوي م، أمانيوت غينغريتش

  ]مقتطفات[ .9/5/1995واشنطن، 
  

  
  . صحيح أنني أستاذ تاريخ من حيث اخللفية املهنية. على القدس بإيجاز شديد واآلن دعوين أتكلم  

  .قد أن السيناتور دول حتدَّث عنه ليلة أمسأود أن أطلعكم جميعاً على أن يل موقفاً بسيطاً جداً أعت
). ضحك، تصفيق(من املساخر املضحكة أن وزارة اخلارجية ال تفلح إالّ يف اختيار حلفائنا ملعاقبتهم ...   

ننا إذا ما جعلنا سفارتنا هناك غداً ذلك سيسبِّب اضطراباً عظيماً يف صفوف جيران إسرائيل الذين إاآلن يقال يل 
حسناً، أقول بصراحة إنني ال أتعاطف معهم، وتعود ردة فعلي جزئياً إىل أن عليهم أن ). ضحك( يودون تدميرها

ومرجع التفاوض على شروط ). تصفيق(فإسرائيل أمة ذات سيادة، وقد كسبت حقها يف اختيار عاصمتها . ينضجوا
  .السلم مع جيران إسرائيل هو احلكومة اإلسرائيلية والشعب اإلسرائيلي

لبس فيها إىل  الأن نرسل إشارة بسيطة  من ال بد. أطبّق هذا الدرس على الشرق األوسطوين عواآلن، د  
القوة العظمى السائدة على الكرة األرضية، زعيمة العامل، ملتزمة بقاء إسرائيل التزاماً ال لبس فيه، . الشرق األوسط

  ).تصفيق(ذ اإلجراءات الالزمة بالتعاون مع شعب إسرائيل احلر من أجل ضمان بقائه وسنتخ
اآلن، إن تلك األنظمة التي مل تتكيف بعد مع واقع بقاء إسرائيل ـ واقع بقاء إسرائيل، ينبغي لها أن تنضج، 

ا وراغبة يف العمل مع وسنعمل مع أية حكومة راغبة يف العمل معن. إنه سيظل قائماً. ألن هذا الواقع لن يتغير
لكننا لن نتردد، سواء حيال . إسرائيل، راغبة يف إقامة مناطق جتارة حرة، راغبة يف إقامة السياحة وحقوق السفر

سورية أو حيال إيران، أو بصراحة حيال دول شبه اجلزيرة العربية، لن نتردد يف القول لهم إننا نعتبر التصرفات 
ـ ونحن مستعدون ) تصفيق(ات غير مقبولة ـ ـة، وال حق لها يف الوجود، تصرفاملوحية بأن إسرائيل غير موجود

  .التخاذ خطوات إلبالغ ذلك
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