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، يتسحاق شمير، ينتقد فيه التأييد ةسرائيلياإلكومة حديث صحايف خاص لرئيس احل
  سرائيل بسبب إاألميركي لقرار جملس األمن األخير الذي يدين 

  جمزرة املسجد األقصى 
 --/10/1990              

  
يف يوم االثنين من هذا االسبوع ارسل رئيس احلكومة، اسحاق شامير رسالة إىل رئيس 

املتحدة، جورج بوش، كتب فيها أنه صدم من قرار جملس األمن بشأن حادثة املسجد  الواليات
واستصعب شامير أن يخفي غضبه من عدم العدالة، على حد قوله يف هذا القرار، الذي . األقصى

  .باسرائيل" االهانة التي أضيفت إىل الضرر"أيدته الواليات املتحدة، ومن 
نني أرغب يف أن يطبق قرار ا"رح الرئيس بوش قائالً ارسلت فيه الرسالة ص يف اليوم الذي

حزماً مطالبة يف اليوم التايل كرر وزير اخلارجية، جميس بيكر، نبرة ال تقل ". بكاملة نجملس األم
  .الواليات املتحدة، بأن تطبق اسرائيل قرار جملس األمن بكامله

فقد تضمن كالمه ما يشبه التحذير بأن . اًمن ناحية معينة كانت كلمات بيكر أشد خطر -
وبشكل . رفض اسرائيل من شأنه أن يعطل جهود الواليات املتحدة يف احلرب ضد صدام حسين

جوم على هيوجد يف قرار جملس األمن معاجلة لل –" عدم العدالة"عام، ماذا يقول شامير عن 
 .املصلين اليهود

. ت قرار جملس األمن ومل استطع أن أصدق النصقرأ. ذلك) االميركيون(كيف ال يعون : شامير
ل الهيكل، بل عن احلرم الشريف، وماذا ال يتحدثون هناك عن جب. ت القراءةفركت عيني وكرر

؟ يتحدث عن إحلاق األذى باملصلين يف حائط املبكى، املوجود يف القرار بحسب رأي بيكر
  أليس هذا مهيناً؟". قدسةرم الشريف ويف أماكن أخرى محلا"القرار عن أعمال عنف يف 

لن نشغل أنفسنا : رأيه الرد على كالم بيكر، أجابعندما سئل رئيس احلكومة ما إذا كان من  -
ما الذي يشغلهم بنا إىل هذا احلد؟ لدي انطباع بأنه ليس لديهم ما يفعلونه مع ... بالبينغ بونغ 

 ...يشتغلون بنا العراق وهم يف ورطة ولذلك 

لكن، لو قبلنا هذا . ابهات وآخر ما أرغب فيه هو اجملابهة مع صديقناأنا أكره اجمل: شامير
وبعد فترة قرار أيضاً، . إال ويكون معداً لنا قرار آخرالقرار كما هو ملا كان يمر وقت طويل 

اجملابهة؟ أنا أعرف أن ذلك ليس  يفإن تثبت . مكانتنا يف القدس ضوالستمر الضغط لكي تتقو
  .ليس لدينا خيار آخر. صمديجب أن نلكن . بسيطاً
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يعتقدون يف القدس أن بوش وبيكر موجهان بشكل غير قليل بواسطة العواطف إذا حكمنا طبقاً 
  .لتعبيرات رئيس احلكومة، فإنه يشارك يف هذا التقدير

رفض اسرائيل من . يهمكل شيء يف أيد. طون غضباً منا، ماذا يريدون منايإنهم يستش: شامير
يمنعهم من معاجلة  الواليات املتحدة يف اخلليج، قيل يف واشنطن من شأنه أن يعطل جهود

 قضية العراق؟

 هل تملك اسرائيل جواباً لكيفية إنهاء النقاش حول قرار جملس األمن؟ -

. عن طريق، املفتاح يف أيديهم) األميركيون(لست بحاجة كي أكسر الرأس، فليبحثوا : شامير
 .هم مذنبون يف كل القضية. يغلقون بارادتهم يفتحون وبارادتهم

 ملاذا؟ -

نهم اضطروا، للخضوع إىل الضغط، بل اهذه املرة لن نقول  .هم اقترحوا إدانة اسرائيل: شامير
قرار (احلقيقة هي أن العرب مل يتوقعوا ذلك . بادروا، اآلن ربما يستطيعون املفاخرة أمام العرب

 "االئتالف العربي"الدول التي تعد مع بالتأكيد ليست تلك ). من النوع الذي اتخذه جملس األمن
) العرب(وعلى العموم هم ... الذي تظهر الواليات املتحدة حساسية كبيرة، إىل هذا احلد جتاهه 

إنهم يرتعدون كورقة وغير قادرين أبداً على . بحاجة إىل أميركا أكثر مما أميركا بحاجة إليهم
نه ال خطر من أن يترك ايف البيت األبيض أمل يقولوا قبل بضعة أيام . ترك االئتالف العربي

 .العرب االئتالف
لكن ربما أمكن فهم حساسية الواليات املتحدة ورغبتها يف استنزاف رأي الدول املشاركة  -

 معها يف اخلليج والتي تتعرض لنقد الذع من الدول العربية الراديكالية؟ 

يف جملس األمن والذي يعكس  هل القرار املشوه الذي اتخذ. لنفرض أن األمر كذلك: شامير
هل هذا هو الرد؟ كان  –استخفافاً وجتاهالً لالستفزاز ضد مصلين اسرائيليين يف حائط املبكى 

كل  ليس عقالنياً. وإزالة املسألة بذلك نباالمكان االكتفاء بتصريح من قبل رئيس جملس األم
، إنهم خمطئون )ميركيةمن قبل رؤساء االدارة يف الواليات املتحدة اال(ما فعل وما قيل 

 .احلرب يف اخلليج –ومرتبكون وهم الذين يزيحون القضية من األساس 
 .الواليات املتحدة كانت خاضعة للضغط -

 .ال يوجد ضغط عليهم. ط عليها؟ االحتاد السوفياتي ال يهتم أبداً بهذه القضيةمن ضغ :شامير
شيء مرتبط بهم فقط  ممن يخافون ، من ايطاليا ومن فرنسا؟ ال يوجد أي ضغط كل

 ).باالميركيين(

. بما يجري يف اخلليجنحن ربطنا انضمام الواليات املتحدة إىل القرار اخلطير جمللس األمن  -
 .كانوا يصوتون كما صوتوا" من دون العراق"نه حتى ا: بيكر يقول
تعيين جلنة، تضم أشخاصاً . هو ال يعرف ماذا حدث. على ماذا؟ على ماذا هو صوت: شامير

 ".فلينتظروا حتى يحددوا هنا ماذا حدث يف احلقيقة. جيدين لتحقق بما حدث
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بيدو أنه ال توجد لدى رئيس احلكومة، اسحاق شامير، أوهام بالنسبة إىل االدارة االميركية  -
 .إذا حكمنا بناء على تعبيراته يف النقاش الداخلي الذي جرى عنده بشأن األحداث األخيرة

اهل نطرة هذه االدارة إزاء اسرائيل، نحن نشهد مساراً والنظرة إلينا يف أن نتج ال ينبغي: شامير
يريدون ) املقصود كما يبدو بوش وبيكر(حادثة جبل الهيكل ليست إال جتسيداً لهذا املسار، هم 

يريدون تلقيننا . يف تقديري إنهم يخطئون يف نهجهم. لوضعها يف مكانها تلقين اسرائيل درساً،
 اخلطر على من يستطيعون االعتماد؟لكن يف وقت " االئتالفات"ل أنواع درساً ويفكرون بك

إزاء اسرائيل التي حتدث عنها رئيس احلكومة، " النظرة اجلديدة"إذا كان مطلوباً جتسيد آخر لـ -
وال أية كلمة فيها من التهدئة والرغبة . فقد جاءت رسالة وزير اخلارجية بيكر إىل نظيره دافيد ليفي

بالعكس، النبرة احلازمة واملهددة، أحياناً، كهذه اجلملة، التي أغضبت . اسرائيليف فهم موقف 
ستضعون اسرائيل وليس ) التابعة لألمم املتحدة(نني قلق إذا ما رفضتم البعثة ا: "... القدس كثيراً

من دون حق . إذا ما رفضتم القرار سيوجد من سيقارنكم... العراق يف صدارة االهتمام العاملي 
 ".، بصدام حسين ورفضه قرارات جملس األمنفعالً

ال ينبغي أن نتجاهل هذه الظاهرة، إن وزير اخلارجية بيكر يكتب لنا رسائل بلهجة : شامير
 .ير ملطفة، إذا حتدثنا بلغة مبطنةخطرة وغ

هل اسرائيل، من جانبها، غير قادرة على التفكير بطريقة حلل وسط مع موقف الواليات  -
 هذ النقاش والتفرغ، كما كتب بيكر، لشوؤن اخلليج؟املتحدة للكف عن 

. هذا ليس عناداً أبداً، يوجد هنا ضرر رهيب بالقدس. ماذا استطيع أن أفعل؟ ال خيار لدي: شامير
 .ستأتي فوراً. إذا ما خضعت فإنني أعرف ماذا ستكون اخلطوة التالية. الويل لنا إذا خضعنا

مواقفنا تساوي وجودنا، هذه هي . واقفنا، عن وجودنايجب علينا أن ندافع عن م. وهناك سابقة
إذا ما انحنينا سيكون مصيرنا سيئاً ومريراً ملاذا يقولون لنا يف . املقصود استقاللنا. الصيغة

احلقيقة، ال يجوز لليهود ان يستوطنوا القدس الشرقية، ألنها يف رأي الواليات املتحدة أيضاً 
أو على مصير  على استقبال وفد األمم املتحدة البريء –قاش النإذن عالم يدور ". منطقة حمتلة"

 .سيادتنا على القدس؟
 أليس كذلك؟. تتحدث مغتاظاً وهذا ليس الوضع املثايل ملعاجلة مشكلة معقدة كهذهأنت  -

أنا لن أظهر ما يشعر به، لكن كل واحد يستطيع أن يكون مقتنعاً بأنني لست طائشاً ولن : شامير
  .فقط سنعمل بترو وبتوازن منطقي. رأفقد األفكا

  األسبوعي" معاريف"حوار يف ملحق (
19/10/1990(  

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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