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 حديث صحايف خاص لرئيس احلكومة اإلسرائيلية، يتسحاق شمير،

 مؤكداً أن األميركية –حول األزمة يف العالقات اإلسرائيلية 

 1]مقتطفات[ املشكلة ليست يف االستيطان

 

]28/9/1991[  
  

.........  
  

  مناطق يف "أعلن الرئيس بوش هذا األسبوع، ان املفاوضات ستكون مبنية على صيغة
  ".مقابل سالم

. نحن ال جنري مفاوضات مع الواليات املتحدة، ستجري املفاوضات مع الدول العربية 
املتحدة يف الوقت  وموقف الدول العربية ال يزال بعيداً جداً حتى عن موقف الواليات

احلاضر، أنا أعتقد أن جمرد حقيقة ان الدول العربية وجدت نفسها ملزمة باحلضور معنا 
حتى اآلن . اىل طاولة املفاوضات ستضيف الكثير اىل مكانة اسرائيل يف امليدان الدويل

ننا لك. أنهم بحاجة بعد اىل التغلب على كل أنواع العراقيل التي يشعرون بها. هناك ارتباك
سنبدأ بذلك، وآمل أن ترى الواليات املتحدة قبل كل شيء اجنازاً يف واقع الدعوة اىل 

بعد ذلك سترغب، بالطبع، يف التوصل اىل اجنازات أخرى، لكنها لن ترغب يف . االجتماع
 .لعب دور يلحق الضرر بمصالح إسرائيل

 إسرائيل لكن بحسب وجهة نظرك، فإن السعي إلعادة مناطق يشكل ضرراً بمصالح. 
للواليات املتحدة رأيها، لكن ذلك يتعلق باملدى الذي يعملون فيه من . هذا ضرر بالتأكيد 

هي ليست بحاجة، وغير ملزمة . أجل هذا الرأي، الواليات املتحدة ال جتري مفاوضات معنا
. وال يجوز لها ان تفرض علينا، أكثر من ذلك، يستحيل أن تفرض أي شيء على أي شخص

يجب أن . لزمن الذي كان يمكن فيه أن حتدد نظم العالقات بين الدول من اخلارجلقد وىل ا
يكون السالم مبنيا على اقتناع األطراف، لكي يتوصلوا اىل اتفاق يخدم مصالح كل واحد 

 .لن يصمد ترتيب حتت الضغط أو اإلكراه. منهم

 قضية الضمانات

 ب الهجرة كإطار ملمارسة هل يستخدم األميركيون الضمانات التي نطلبها الستيعا
 ضغوط سياسية على إسرائيل؟
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هذا ما مل يسبق له مثيل يف احلقيقة، خصوصاً يف موضوع انساين الستيعاب هجرة، هذا  
 .ما زلت آمل أال يتحول ذلك اىل قاعدة، بل يبقى حالة استثنائية. مقلق، مقلق جداً 

 رئيس؟هل نفهم أننا لن نتلقى الضمانات قبل املوعد الذي حدده ال 

. املهم هو أن نحصل على املبالغ التي نحتاجها الستيعاب الهجرة. املوعد غير مهم كثيراً  
وأسفاه على هذه الفكرة، التي هي فكرة ناجحة جداً، للحصول على ضمانات هي من جهة 
تزود اسرائيل باملبالغ الهامة التي تطلبها لهذا الهدف، ومن جهة أخرى ال تنهب أي شيء 

ومن املؤسف أال نستخلص منها . الفكرة جيدة، وهي فريدة. األميركيمن الصندوق 
الفائدة القصوى، ما زلت آمل أن نتمكن من احلصول على ذلك، عندما حتدثت مع بعض 

مل يقل  –ويجب على أوروبا أيضاً أن تساهم يف استيعاب الهجرة  –السياسسن من أوروبا 
ومن . نحن نعتقد أن هناك جماال لذلك اطرحوا اقتراحات،: بالعكس قالوا. أي واحد ال

البديهي أنه يف هذا الوقت، حيث يوجد جدل حاد جداً مع الواليات املتحدة حول هذا 
 .هذا سيحدث .لكن هذا يحدث. املوضوع، ليس هو الوقت املالئم للتوجه اىل أوروبا

  الضمانات؟ أمل يكن من واجبنا املوافقة أمل نرتكب أخطاء يف طريقة معاجلتنا ملوضوع
على طلب وزير اخلارجية بيكر بتأجيل موعد تقديم طلبنا وكنا بذلك نحول دون هذه 

  اجملابهة العلنية؟
لقد شرحت ذلك . ال اعتقد أنه كان هناك سبب لتأجيل تاريخ تقديم الطلب إلعطاء ضمانات 

هجرة وبين مواضيع سياسية، مبدئياً مل نستطع أن نوافق على الربط بين مساعدة ال. لبيكر
لو وافقنا، أنا واثق بأننا كنا سندان بشدة من قبل أصدقائنا . ال نستطيع املوافقة على ذلك

ان اسرائيل ال . والباقي هو يف أيديكم –نحن نقدم طلبنا : يف الواليات املتحدة، لقد قلت له
  .ذا يعود اىل اإلدارة واىل الكونغرسه. تقرر ما إذا كانت الواليات املتحدة تمنح أو ال تمنح

كانت هذه . صحيح أنه مل يتوقع أحد معارضة حادة وحازمة كهذه من جانب الرئيس
لكن يجب أن نقبل ذلك كواقع لطابع احلياة السياسية هناك، كأحد األسس للنظام . مفاجأة

 نحن مل نقصد املس. األميركي، أي مواطن أميركي ال يحب املس بمؤسسة الرئاسة
لقد فعلنا ما فعلناه، قدمنا الطلب من خالل االعتماد على ابداء الرأي من كل ]. بالرئاسة[

 .الشخصيات يف النظام األميركي
.......  

  
  املشكلة ليست يف االستيطان

 يقولون أن أحد أسباب انفجار الرئيس هو غضب متراكم من موضوع االستيطان.  
أنا ال أعتقد أن القرارات السياسية تتخذ . ال أعرف ما إذا كانت هذه قضية تثير الغضب 

من الواضح إذن أنه كان هناك ارتباط بين الضمانات وبين . حتت تأثير غضب شخصي
 .حملة االقناع للدول العربية التي انضمت اىل املسار
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جيداً، وال يتحدثون عن ذلك، وان يكن العرب يضبطون أنفسهم . كان ذلك ارتباطاً حقيقياً 
لقد منحهم ذلك ثقة كبيرة . فربما ألنهم طلبوا منهم ضبط النفس، وهذا وفر لهم الكثير

باإلدارة األميركية، التي تتجه اليوم لكي تثبت لهم أن املقولة العربية، التي كانت سائدة 
بأن األمر  –ائماً على مر السنين، بأنه مهما حدث فإن الواليات املتحدة ستدعم اسرائيل د

كان هو املوضوع . وكانت قضية الضمانات هي البرهان. ليس كذلك يف هذه اإلدارة
 .الرئيسي، كان هذا هو العامل الرئيسي

أنا أعرف، نعم، نعم، : "شامير(على كل حال أنت تعرف أن االستيطان يثير غضب اإلدارة  
عاب هجرة ودخول مسار يف سنة حاسمة اىل هذا احلد، حيث يوجد فيها استي") نعم

سياسي، ال تواصل اسرائيل االستيطان فحسب، بل هي تزيد الوتيرة أكثر مما كانت عليه 
  .يف املاضي

كانت ]. مستوطنات[دائماً عارضت الواليات املتحدة االستيطان، ومع ذلك كله أنشأنا  
هذه . هذه قضايا موضع خالف يف الرأي، حيث مل تعمل يف املاضي اىل أوضاع متأزمة

لكن يستحيل القول أن هذا حدث بسبب قضية . هنا كانت املفاجأة. املرة وصلت
االستيطان فقط، خصوصاً ونحن نقول، وأنا أفكر بمقدار كبير من املنطق، ان املستوطنات 

 –ليست مشكلة بحد ذاتها، بل جزء من جمموعة اقليمية كاملة يف قلب النزاع اإلسرائيلي 
اىل املفاوضات سيكون ذلك موضع بحث أيضاً، يف هذه احلالة  وإذا كنا ذاهبين. العربي

 ملاذا كل هذا االهتمام، ملاذا كل هذه الضجة؟

 االدعاء هو أن املستوطنات حتدد وقائع على األرض . 

ماذا يغير إذا أضفنا بضعة آالف من . أية وقائع؟ ماذا يغير ذلك، هذه األمور ال تغير شيئاً 
غير الوضع، حتى بيكر استغل ذلك مرة لصاحله، كحجة يف السكان يف السنة؟ هذا ال ي

أنا أعتقد . استعجلوا لكي يبقى لكم ما تفاوضون عليه: لقد قال لهم. حمادثاته مع العرب
أن ذلك أثر عليهم أيضاً، لقد وجدت بضع شخصيات عربية كررت هذه احلجة إزاء الداخل، 

على الدوام كانت هناك . ما ال نهايةبأن ذلك يلزمهم باالستعجال، فذلك لن ينتظرهم اىل 
فوارق جدية جداً يف الرأي مع الواليات املتحدة يف كل ما يتعلق بمستقبل االستقرار 

مرة حدث جدل بشأن النقب، بشأن سيطرة  . اإلقليمي يف الشرق األوسط، من البداية
يوجد اسرائيل على النقب، كانت هناك خالفات يف الرأي بشأن القدس، حتى اليوم ال 

اعتراف رسمي بسيطرة اسرائيل على القدس الغربية، على الدوام كان األمر على هذا النحو، 
مل يوافق اجلميع . ومل يعرقل ذلك تطور العالقات الودية بين الواليات املتحدة واسرائيل

. دائماً يف الواليات املتحدة على شبكة العالقات اجليدة، لكن ذلك تطور لصالح العالقات
 .حدث تغير ما، أنا ال أعتقد أنه بسببنا اليوم

 أال تعتقد بأننا أحياناً نصب الزيت على النار بتصريحات خمتلفة؟ 



4 
 

. لكن هذه األمور هامشية. أحياناً توجد أقوال أو خطوة كهذه أو تلك يمكن أن نتنازل عنها 
 .هي ال حتدد جوهر العالقات

........ 

  



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


