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  *حديث تلفزي لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
   على القدس،بالسيادة الكاملة  يؤكد فيه تمسك إسرائيل

  حوار مباشر مع إسرائيلإىل  ةويدعو سوري
  ]مقتطفات[ **.28/7/1994

  
  

  [.......]  
 عندما نتفاوض بخصوص الوضع النهائي ملدينة القدس، وهو أمر علينا االلتزام به طبقاً التفاقنا مع"  

شراف على املقدسات يرة لدور األردن التاريخي يف اإلالفلسطينيين يف خالل سنتين، فإننا سنعطي أولوية كب
هناك القدس املدينة : وأعتقد أننا عندما نتكلم عن الوضع النهائي للقدس، علينا أن نفرق بين حالتين. الدينية هناك

قدس ستبقى موحدة حتت فمدينة ال. يف املئة 74منهم املتحدة التي يوجد ويعيش فيها سكان تبلغ نسبة اليهود 
ولكن يف ما يختص بوضع القدس كموقع مقدس للمسلمين واملسيحيين، . سرائيلية، وستظل عاصمة لناالسيادة اإل

يف الزيارة وملن يريدون ممارسة شعائرهم فعلينا التأكد من أن تكون القدس مفتوحة، ومتاحة لكل الراغبين 
سياسياً،  وسيكون ذلك قراراً دينياً وليس سالمي من سيقوم بهاارة املقدسات فسيقرر العامل اإلدأما إ. الدينية

  ".وستكون هناك أولوية لألردنيين لفعل ذلك ألنهم استطاعوا القيام بهذا الدور لسنوات
  [.......]  
: ألسد، قال رابينسرائيلي وغياب الثقة بينه وبين الرئيس حافظ ا ما يتعلق باملسار السوري ـ اإلويف  

بقيادة الرئيس حافظ األسد، فكل سياسته التفاوضية تقوم على االعتقاد بأن  ةاملشكلة هي سوريأعتقد أن "
ودعني أقل . هو ال يتفاوض مع إسرائيلبشروطه للسالم، فالواليات املتحدة ستستطيع أن ترغم إسرائيل على القبول 

ن من املمكن التوصل إىل اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومن لك، إنه من دون اتصاالت سرية مباشرة مل يك
دون اتصاالت سرية مباشرة بمساعدة الواليات املتحدة، فلم يكن يف استطاعتنا التوصل إىل إعالن واشنطن مع 

ا الرئيس األسد فيعتقد أنه يجب أن يقدم طلباته إىل الواليات املتحدة، وأن على الواليات املتحدة أن ترغم أمّ. األردن
  .إسرائيل على القبول

العرب على اليهود وال والواليات املتحدة ال ترغم أي دولة، وتفهم أن السالم ال يمكن فرضه، ال يفرضه "  
املتحدة تستطيع أن تفرض السالم، ولكنها حتاول فقط أن تضيق هوة  يفرضه اليهود على العرب وال حتى الواليات

ى الرئيس األسد أن يفهم أنه وعل. اخلالف بين اجلانبين عندما يتفقان على إنهاء حال احلرب وإقامة عالقات سالم
يجب أن يقبل  ضافة إىل ما تفعله الواليات املتحدة، وهي تفعل الكثير من أجل التوصل إىل السالم يف املنطقة،باإل

  ".عقد مفاوضات مباشرة هادئة مع إسرائيل وحتى يف وجود املنسق العام األميركي
ائيلي، إنما سرإن املسألة ليست الدستور اإل"ال إذا كانت إسرائيل ستحدد يف دستورها حدودها، قا وعمّ  

ولقد رفضت كل . راضير ضم األاالتفاقات الدولية، وطبقاً لقوانينا فإن اجمللس التشريعي، هو الذي يقرهي قضية 
ولسوء . سرائيلية ضم الضفة الغربية وقطاع غزة إىل أرض إسرائيل باستثناء ضم القدس وتوحيدهااحلكومات اإل

احلظ فإن هناك قانوناً صدر بضم مرتفعات اجلوالن، ولكن الغالبية نفسها التي أمرت بالضم تستطيع تغيير ذلك 
 ".ةلسوريإذا قررت تقديم تنازالت إقليمية 

  

                                                 
 .يتسحاق رابين *

 ..)سي. بي. أم" (تلفزيون الشرق األوسط"وقد أدلى رابين بهذا الحديث إلى محطة . 30/7/1994، )لندن" (الحياة" **



 

 
 

  

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
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