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  ، يتسحاق رابين، أمام اجتماع ملنظماتةيسرائيلاإل كلمة رئيس احلكومة
  ،ةيهودية يبدي فيها استعداده لتقديم تنازالت مؤملة مقابل السالم مع سوري

  1 إسرائيل ألمن "حاسمة" ليست اجلوالن يف املستوطنات ناً أمعتبر
  
5/8/1993  

  
" تنازالت مؤملة"مستعدة لتقديم  ي اسحق رابين ان حكومتهسرائيلأعلن رئيس الوزراء اإل  

 نألم" حاسمة"للتوصل اىل اتفاق سالم مع سوريا، معتبراً ان املستوطنات يف اجلوالن ليست 
  .يسرائيلأمام اجليش اإل" عقبة"وواصفاً املستوطنين يف األراضي احملتلة بأنهم  إسرائيل

أعتقد أن من "لتبرعات وقال رابين يف كلمة ألقاها أمام اجتماع ملنظمات يهودية جلمع ا  
  ".ال يأخذ خماطر حمسوبة من أجل السالم، لن يحصل على السالم

سنحاول الوصول اىل سالم مع جيراننا العرب بتنازالت مؤملة ال تعرض أمننا "أضاف   
  ".للخطر

فهم بأنهم يقفون يف صوانتقد رابين بعبارات الذعة املستوطنين يف األراضي احملتلة، وو  
  .طريق اجليش

ي األخير على لبنان سرائيلخالل العدوان اإل إسرائيلكان شمايل وقارن بينهم وبين س  
  ".تساقطت عليهم القذائف ونزلوا اىل املالجئ من دون أن يتذمروا"الذين 

اعتقد أن من األيسر لنا أن نواجه اإلرهاب بإعطاء حرية العمل ألنشطتنا العسكرية "وقال   
  ".وليس بأن نشغل أنفسنا طوال الوقت بمن هناك) احملتلة(يف املناطق 

ي عازر وايزمان أمس من أن حكومة رابين سرائيلوشكا زعماء املستوطنين للرئيس اإل[  
  .لى أنهم معادون للسالمحتاول نزع الشرعية عنهم وتصويرهم ع

ألف يعيشون بين مليوين  100واملستوطنون يف األراضي احملتلة والذين يبلغ عددهم   
فلسطيني هم أعلى األصوات املعارضة الستعداد رابين املعلن ملقايضة بعض األراضي التي 

  ].بالسالم مع العرب 1967يف حرب عام  إسرائيلاحتلتها 

ن ويف الضفة الغربية، لتي تقول ان املستوطنين يف اجلوالوقال انه ال يأخذ باحلجة ا  
، أضاف انهم كانوا أهدافًا خالل حرب تشرين األول إسرائيلمثلون أهمية ألمن وقطاع غزة ي

1973.    
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لقد كانوا أهدافاً، أهدافاً بريئة، فلماذا نبقي األطفال والنساء واألبقار وغير ذلك يف "وقال   
  ".وة النيران السورية التي تضاعفت عشر مرات اليوممرتفعات اجلوالن هدفاً لق

مع سوريا، ال سمح الله، سيكون أول شيء التخلص من الكثافة السكانية يف "وقال   
  ".ولن أفعل أكثر. مرتفعات اجلوالن للتأكد من أن القوات العسكرية ستتمتع بحرية املناورة هناك

 



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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