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 خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، يتسحاق شمير، يف افتتاح 

 منح إسرائيل الدورة الشتوية للكنيست، ينتقد فيه اإلدارة األميركية لتأجيلها

  1ضمانات قروض، مؤكداً أن مؤتمر السالم قد يحقق خرقاً تاريخياً 
 

7/10/1991  
  

للكنيست اإلسرائيلي،  شن رئيس الوزراء اسحق شامير يف خطاب افتتح به الدورة الشتوية  
أمس، أعنف هجوم على إدارة الرئيس األميركي جورج بوش ألنها أرجأت منح إسرائيل ضمانات 

  .قروض املليارات العشرة حتى مطلع العام املقبل
لقد أبلغنا أن ضمانات القروض ستغضب العرب الذين عارضوا دائمًا هجرة : "قال شامير  

ألف  357نحو  1989ن إسرائيل استقبلت منذ منتصف العام أضاف أ". اليهود اىل أرض إسرائيل
ة مثل يبمسألة سياس"مهاجر يهودي سوفياتي وأثيوبي، وأشار اىل أن ربط حاجاتهم االقتصادية 

  ".عملية السالم أصابنا باخليبة واألمل
نائب الرئيس األميركي "وأشاد شامير بالدور الذي قامت به اإلدارات األميركية السابقة و  

ان خيبتنا وأملنا "وقال . من أجل ضمان حق اليهود السوفيات واألثيوبيين بالهجرة" ورج بوشج
الضمير اليهودي  قكبيران ألن اإلدارة األميركية قررت اآلن أن تتخذ إجراء مسيئاً ألعما

  ".والصهيوين
ع هذا ورأى أن اإلدارة األميركية مل تدرك أن العرب يكافحون ضد الهجرة اليهودية منذ مطل  

أريد أن اعتقد أنه لو أدرك زعماء الواليات املتحدة حساسيتنا جتاه هذه املسألة، "وقال . القرن
  ".لفكروا مرتين قبل اختيار املسار الذي انتهجوه

ال لكي "وقال ان حكومته امتنعت عن طلب مساعدة فورية مباشرة من الواليات املتحدة   
لغاء ديونها كما جرى بالنسبة اىل إ"كما أنها مل تطلب  ،"على كاهل دافع الضرائب األميركي تثقل

  .بعد حرب اخلليج" بلدان أخرى مثل مصر
ومل يشر شامير يف خطابه اىل طلب واشنطن من إسرائيل جتميد االستيطان يف األراضي   

  .1948العام " حملة بناء مل يسبق لها مثيل منذ إقامة الدولة"احملتلة التي قال انها تشهد اآلن 
اختراق "املقترح عقده هذا الشهر يمكن ان يؤدي اىل " مؤتمر السالم"واعتبر شامير ان   
لكنه قال ان حاجة املؤتمر ". وخطوة جوهرية يف تاريخ الشرق األوسط والشعب اليهودي... تاريخي

 ةن بوجود دولاىل رعاية أميركية وسوفياتية تدل على ان معظم الدول العربية مل تقبل حتى اآل
  ".ئيلاسرا
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حتى اليوم، ما زلنا ال نعرف أين : "أضاف أنه غير متأكد من إمكان انعقاد املؤتمر، وقال  
ومل يركز شامير على مطالبته باالحتفاظ باألراضي العربية احملتلة، ". ومتى ستبدأ عملية السالم

  ".حدود دفاعية معقولة"لكنه أصر على حصول إسرائيل على 
، وقال أنه إذا جعل العرب من األرض مطلبهم "السالممبادلة األرض ب"مبدأ ورفض   

فإننا سنستخلص االستنتاجات "املركزي من دون تقديم دليل مقنع على نواياهم السلمية 
  ".املناسبة
كان العرب قد تغيروا فعال جتاه  اوقال ان أولويات إسرائيل يف عملية السالم هي ما إذ  

، ومستعدين للعيش معها بسالم، ولالمتناع عن إيواء إسرائيل، وما إذا كانوا يعترفون بوجودنا
  .، وملنح األقليات اليهودية يف الدول العربية حقوقا متساوية وحرية الهجرة"ارهابيين"

وأشار اىل أن بعض الزعماء العرب يتوقعون من الواليات املتحدة أن تمارس ضغوطاً على   
كلياً، ودور الواليات املتحدة يجب أن يكون  انهم خمطئون"إسرائيل من أجل تقديم تنازالت، وقال 

  ".وردم الهوة بينهم فدور الوسيط العادل، الذي يبحث عن سبل لتقريب األطرا
................. 

  



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
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