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يجب  يقول فيها إنه ،إيهود باراك ،وزير الدفاع اإلسرائيليكلمة ل

دراسة إمكان القيام بانسحاب أحادي اجلانب من الضفة الغربية يف 

  حال عدم التوصل إىل اتفاق مع الفلسطينيين
 ]مقتطفات[ *.٣١/٥/٢٠١٢

  

ن القيام بانسحاب أحادي قال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إنه يجب دراسة إمكا

اجلانب من الضفة الغربية يف حال فشل املفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين يف التوصل إىل 

  . اتفاق دائـم

عضو كنيست، وهذا هو  ٩٤أن االئتالف احلكومي احلايل مؤلف من [....]  وأضاف باراك

توصل إىل اتفاق دائم مع الوقت احلايل املالئم إلطالق عملية سياسية، لكن يف حال عدم ال

الفلسطينيين يجب دراسة إمكان التوصل إىل اتفاق مرحلي، أو حتى القيام بانسحاب أحادي 

  .اجلانب، وذلك لتجنب الوصول إىل حائط مسدود ودفع ثمن باهظ للغاية

[.......]  

وأثارت أقوال باراك بشأن االنسحاب األحادي اجلانب من الضفة الغربية انتقادات حادة 

  . ن عدة وزراء يف الليكودم

نائب رئيس احلكومة اإلسرائيلية ووزير الشؤون االستراتيجية موشيه يعالون إن وقال 

القيام بانسحاب إسرائيلي أحادي اجلانب من الضفة الغربية  دعوة وزير الدفاع لدراسة إمكان

  .تعني أن اإلسرائيليين يمكن أن يتراجعوا عن مواقفهم
                                                            

   :اإللكتروين" مؤسسة الدراسات الفلسطينية"موقع : صدرامل  *
http://www.palestine-studies.org/files/nashra/31-5-2012.pdf 

. ألمن القومي يف جامعة تل أبيبيف سياق خطاب ألقاه أمام املؤتمر السنوي ملعهد دراسات اوجاء كالم باراك 
  .اإلسرائيلية "هآرتس"تُرجمت هذه املقالة عن صحيفة و
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دعون ساعر إن املوقف الذي عبّر باراك عنه يف هذا الشأن ال غلتعليم وقال وزير التربية وا

  .تهيمثل موقف احلكومة، وإنما موقف األقلية فيها ويف االئتالف احلكومي برمّ

داين دايان هجومًا ]" الضفة الغربية[جملس مستوطنات يهودا والسامرة "كما شن رئيس 

شيئاً من خطأ االنسحاب األحادي اجلانب من جنوب عنيفاً على أقوال باراك مؤكداً أنه مل يتعلم 

وأضاف أنه يجب ]. ٢٠٠٥سنة [، ومن خطأ خطة االنفصال عن قطاع غزة ]٢٠٠٠سنة [لبنان 

  .ال إلضعافها] احملتلة[استغالل وجود حكومة موسعة لتعزيز قوة إسرائيل يف املناطق 

[.......]  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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