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  يف إحدى جلسات لرئيس احلكومة اإلسرائيلية كلمة
  ةاحلكومة بشأن املفاوضات مع سوري

  ]مقتطفات[ .8/9/1994القدس، 
  
  

ليس هناك أي اتفاق مع السوريين بشأن اخلط الذي سيتم التوصل إليه "ن إقال رابين يف جلسة احلكومة   
فما قيل، وهذا هو أساس احلوار كله . ي خط انسحابنحن لسنا مُلزمين أمام السوريين بشأن أ. يف نهاية املطاف

ونحن نرى األمر، وهكذا طرحناه على األميركيين، . لقد قبلنا بمبدأ االنسحاب يف اجلوالن: مع األميركيين، هو
  ."كصفقة رزمة تقوم على أربعة عناصر

ـ عمق االنسحاب، ربعة التي اقترحها على السوريين وتطرق رابين، بالتفصيل، إىل عناصر الصفقة األ  
يف املرحلة : موقفنا كالتايل"وقال رابين . ومدة االنسحاب، ومراحل االنسحاب، وارتباط ذلك كله بعملية التطبيع

فترة اختبار لثالثة أعوام، على ] ثم. [ انسحاب طفيف جداً ومن دون اقتالع أية مستوطنة، إذا كان ذلك ممكناًاألوىل
، بما يف ذلك تبادل التمثيل الدبلوماسي، وبعد ذلك فقط، ة العالقات مع سورياألقل، لعملية التطبيع الكامل يف

هذا يعني أن عملية التطبيع الكامل ستكون موضع اختبار مدة ثالثة أعوام من االنسحاب . مواصلة عملية االنسحاب
  .الطفيف

دات، حيث بقينا آنذاك على خط اـارة السـشهراً، بعد زي 26اثل إزاء املصريين امتد ـار ممبـاك اختـان هنـوك"  
ويف هذه الفترة كان هناك تطبيع كامل، . 1982أبريل /حتى نيسان 1980فبراير /راس حممد ـ العريش من شباط

نتحدث اآلن عن ثالثة أعوام، سنبقى خاللها على خط ونحن . بما يف ذلك احلدود املفتوحة وتبادل السفراء
  ."فترة اختبار مدة ثالثة أعوام] ونتحدث عن[االنسحاب الطفيف، واجلزئي جداً 

هو االتفاق على ترتيبات أمنية  ةووفقاً لقول رئيس احلكومة، فإن العنصر الرابع يف الصفقة مع سوري  
ا إزاء األميركيين، فسنطالب بتعزيز ثالثة أمّ. ةم مع سورييجب أن تكون مبعث إحساس باألمن يف ظروف السال"

  ."ونَفَس أمني طويل ،]مبكر[قوة ردع، وإنذار : عناصر
مستعدين للتعهد  لسنا]: "رابين[االنسحاب، فأجاب  وسأل الوزير يعقوب تسور رئيس احلكومة عن عمق  

يذ االنسحاب ـ وهو أكثر من ثالثة أعوام، ألن بشأن حجم االنسحاب قبل أن يوافق السوريون على املدى الزمني لتنف
  ."األعوام الثالثة هي فترة االنسحاب إىل اخلط األول، والسوريون مل يوافقوا بعدُ على هذا

على الشعب  ةوأعرب رابين جمدداً يف جلسة احلكومة عن التزامه طرح موضوع معاهدة السالم مع سوري  
  ..."ةانسحاباً جوهرياً ثمناً للسالم مع سوري األمر طلبيف أية حال، يت"حلسمه يف استفتاء شعبي، 

وقال رابين إنه ليس هناك سبب ألعمال االحتجاج التي يقوم مستوطنو اجلوالن بها، مقدراً أنها جاءت   
التوصل إىل حل إقليمي وسط يف  رداً على ما خلصت استطالعات الرأي العام إليه من أن أكثرية اجلمهور تؤيد

  ....ى حد قوله، مل يحدث أي تقدم يف املفاوضات، وليس هناك سبب موضوعي لردات فعل املستوطنينوعل. اجلوالن
  

                                                 
 يتسحاق رابين. 
 "9/9/1994، "هآرتس. 



 

 
 

  

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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