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  مؤتمر صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  ]مقتطفات[ .24/2/1993القدس، 

  
    
نحن نقدر كل التقدير قرار الرئيس : وزير خارجية الواليات املتحدة وزمالءه، السيدات والسادة اإلعالميين  

اخلارجية جعل زيارة وزير اخلارجية الزيارة األوىل، بعد تسلم الرئيس كلنتون منصبه، إىل الشرق كلنتون ووزير 
  .األوسط بهدف العمل على استئناف مفاوضات السالم

أعتقد أن زيارة وزير اخلارجية واحملادثات التي أجراها اآلن يف إسرائيل هي، من دون شك، نقطة حتول   
كما أعتقد أنه يف أثناء . املساعي املبذولة لتنشيط مفاوضات السالم واستئنافهايف العالقات بين بلدينا ويف 

... زيارة وزير اخلارجية إلسرائيل، قد سنحت يل الفرصة والسرور إلجراء حمادثات والتعمق يف القضايا، وآمل أن
  .نكون قد جنحنا يف إقامة عالقات خاصة؛ عالقات صداقة وتفاهم وصراحة

نا يف احملادثات التي أجريناها هنا قضايا متنوعة، أولها ما يجب عمله الستئناف أعتقد أننا ناقش  
ـ وأعتقد أن شعوب  1993مفاوضات السالم، وكيف نضمن ـ عندما تستأنف ـ أن تتمخض عن نتائج خالل سنة 

وجيرانها، إن حتقيق تقدم سيؤدي إىل السالم بين إسرائيل . ودول املنطقة جميعها تتوقع نتائج من املفاوضات
  .ومع الفلسطينيين

آمل، وأعتقد أن زيارة وزير اخلارجية إلسرائيل، وأيضاً للعواصم األُخرى للدول العربية املعنية مباشرة   
لقد . ستوجد مناخاً جديداً يف املنطقة؛ مناخاً يفضي إىل مفاوضات سالم ذات معنى أكثر... بمفاوضات السالم

بين الواليات املتحدة وإسرائيل، وال شك لديّ يف أن هذه العالقات ستتطور بحثنا مطوالً يف العالقات اخلاصة 
وال شك أيضاً يف أن هذا التطور سيتسبب بتسهيل أمور كثيرة، وهي أمور نحاول معاً . وتقوى ملصلحة البلدين

  .إجنازها يف املنطقة
  [.......]  

  

                                                 
  يتسحاق رابين. 
  المصدر: US Department of State Dispatch (Washington), IV, 9 (March 1, 1993), pp. 122‐123. 



 

 
 

  

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 املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


