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  رسالة وزير اخلارجية االسرائيلي، دافيد ليفي،
  عراقاىل وزراء خارجية الدول املتحالفة ضد ال

  *.بشأن إزالة التهديد ضد إسرائيل
  

منذ ما يزيد على اربعين يوما يشن التحالف احدى أكثر احلروب عدالة يف التاريخ االنساين؛ حربا ضد   
  .عدوانية صدام حسين وطغيانه

الصعبة للعامل احلر، قام قائد من مستوى بارز، الرئيس بوش، ليقود حتالفا دوليا واسع  ويف ساعة األزمة  
ان اجلمع النادر بين القيادة والقدرة الدبلوماسية والدعم العسكري، الذي ميز نشاط . النطاق يف حرب ضد العراق

  .احللفاء، ادى إىل نهاية منتصرة للحرب
ته، وتهنئ أيضا حكومات احللفاء، باملهمة البطولية التي رادحدة وإان إسرائيل تهنئ رئيس الواليات املت  

  .أخذتها على عاتقها بتصفية الكابوس الذي هدد سالم املنطقة وسالم العامل
فقد هدد صدام حسين بابادتها عن . لقد كانت إسرائيل خالل احلرب يف حالة تهديد مباشر وملموس  

خالل فترة  هالغاب، كما وصفها هو بنفسه، وحاول فعال تنفيذ تهديدطريق اللجوء إىل وسائل دنيئة من قوانين 
ولقد ساهمت إسرائيل يف . وسكانها بتسعة وثالثين صاروخا من صواريخ سكوداحلرب كلها، بقصف مدن إسرائيل 

ان تصميم احللفاء يف املعركة التي خاضوها . االنتصار يف املعركة عن طريق وقاومتها، وضبط النفس، واألناة
استُمد من االدراك املشترك بينهم جميعا، ان هذه احلرب يجب ان تكون احلرب األخيرة، وأن منطقتنا لن تكون بعد 

من جذوره ـ كامله إذا مل يُقتلع التهديد ضد إسرائيل بان هذا الهدف لن يتحقق . اليوم عرضة للعدوان واالضطرابات
  .التهديد الذي لن تستطيع إسرائيل التسليم به ـ واملوجود اليوم يف غرب العراق وشماله

ان وجود هذا التهديد الكامن ضد إسرائيل سيغذي، يف حد ذاته، موجات قومية موجهة ضدها، ويجبر   
  .إسرائيل طبعا على الدفاع عن أمنها

نوا الشروط التالية، يف إطار التسويات األمنية والتسويات لذلك، فان إسرائيل تتوقع من احللفاء ان يضمّ  
  :األخرى التي يبلورونها يف فترة تراجع إطالق النار، كأساس لوقف إطالق النار

  .تُطلق من غرب العراق، بمراقبة من احللفاء التي التصفية الفورية للصواريخ  -  أ 
دة لدى العراق، وتصفية قدرة إنتاج املوجو ةتصفية جميع مستودعات األسلحة الكيماوية والبيولوجي  - ب 

 .األسلحة غير التقليدية، بمراقبة من احللفاء
العراق على شراء املعرفة، والتكنولوجيا، واملعدات، واملواد املعروفة ] قدرة[فرض حظر كامل على   - ج 

 .رظبات على العراق إذا انتهك هذا احلإلِنتاج أسلحة إبادة جماعية، وإنشاء اآللية التي تضمن فرض عقو
تقييد تسلّح العراق باألسلحة التقليدية يف إطار متفق عليه وموضوع حتت رقابة احلفاء والدول التي   - د 

 .تضررت نتيجة عدوانيته
 .ان يكون مطلوبا من العراق التعهد بعدم املبادرة إىل مهاجمة إسرائيل  -  ه 

املفصّلة أعاله، وإبقاء ان إسرائيل تناشد الواليات املتحدة وحليفاتها تفعيل كل الوسائط املطلوبة   
  .وجهه نحو السالم مع املنطقة كلها يشمل إسرائيلتاحلصار كما هو ما دام العراق ال يعلن ان 

 
  

                                                 
 1/3/1991، "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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