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 رابين، يتسحاق ،يسرائيللزعيم حزب العمل اإل خاص صحايف حديث

 للتفاوض مع الفلسطينيين، ويكرر معارضته هي األولوية ؤكد فيه أن ي

  1]مقتطفات[ للمستوطنات السياسية لكنه يعلن أنه لن يخليها
 

 ]18/4/1992[القدس، 
  

……. 

 

 أنت مستعد لتنازل إقليمي يف هضبة اجلوالن؟ هل: األهرام

  ".املناطق"أنا أرى أن املهم اليوم هو التوصل اىل اتفاق مع الفلسطينيين يف : ينراب
 وماذا بعد الفلسطينيين؟: األهرام

 ....األردن: رابين

  لكنك قلت أنه ال مشكلة لكم مع األردن؟: األهرام
 .أنا قلت وملاذا ال يوجد سالم مع األردن: رابين

 ائيل من اجلوالن؟وأنا أسألك اآلن عن انسحاب اسر: األهرام

... غير ممكن اليوم أنا أرى أن حتقيق السالم مع سوريا... ال تسأليني سؤاالً افتراضياً: رابين
وعندما يقول السوريون أنهم مستعدون للسالم مع إسرائيل، عندئذ سأكون على استعداد 

 .للحديث معهم، أما الفلسطينيون فإنهم قالوا أنهم مستعدون للسالم مع إسرائيل
هل أنت مستعد لتنازل إقليمي يف اجلوالن كما قلت يف ... أكرر سؤايل مرة أخرى: األهرام

 السابق؟

أقول اليوم مرة أخرى أنه ال يمكن حتقيق سالم بدون تنازل من الطرفين، وقد قلت  :رابين
يف السابق إنني على استعداد لتسوية يف هضبة اجلوالن لكن دون انسحاب اسرائيل من 

  .اجلوالن
  !إذن أنت تقصد إبقاء اجلوالن حتت السيطرة اإلسرائيلية؟: األهرام

اجلوالن، ثم انك لست عن لقد قلت تسوية نعم لكن بدون التخلي ) يرد غاضباً( :رابين
 !سورية، وعندما احتدث للسوريين سأشرح لهم

…….  
  

بهذا  قلت يل منذ شهرين أنك ضد إقامة املستوطنات السياسية، فهل تغير شيء: األهرام
  اخلصوص؟
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ل بين املستوطنات السياسية وبين قضية القدس واالستيطان على طول صإنني أف: رابين
خط املواجهة، يف غور األردن وهضبة اجلوالن ألن هذه املستوطنات هي مستوطنات 

  .أمنية
  إذن ما هو مصير املستوطنات غير السياسية؟: األهرام

 .ي النية لذلكأن لن أخلي املستوطنات وليست عند: رابين
  

…….. 

  
إذا أصبحت رئيساً للوزراء، هل ستطلب جمدداً ضمانات بعشرة مليارات دوالر من : األهرام

  الواليات املتحدة؟
  .وال حكومة يف إسرائيل يمكنها التنازل عن هذه الضمانات: رابين

 



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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