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  *حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية
  يعلن فيه موافقته على تنازالت إقليمية يف اجلوالن

  يف مقابل سالم شامل مع سوريا
10/9/1992.**  

  
ستكون مستعدة لتطبيق قراري جملس "ن بالده بين يف مقابلة مع إذاعة إسرائيل إرا] قال[  

وبالطبع هذا ينطوي على (...) ضبة اجلوالن بما يف ذلك االستعداد لتسوية يف ه 338و 242األمن 
 ءأن تكون سوريا مستعدة لسالم مع إسرائيل يضمن إنها"يف مقابل " نوع من التنازالت اإلِقليمية

  ".احلدود بين البلدين وتطبيع العالقات وإقامة عالقات دبلوماسيةحال احلرب وفتح 
لن نتطرق إىل موضوع : "ائالًوامتنع عن اِإلدالء بتفاصيل عن التنازالت احملتملة، ق  

التنازالت اإلِقليمية ولن تكون هناك مناقشات حول انسحاب وتغيير يف احلدود أو السيادة أو يف 
دمشق تتحدث يف الوقت "والحظ أن ". رسم اخلرائط قبل أن تكون سوريا مستعدة ملثل هذا السالم

(...) وتبادل التمثيل الدبلوماسي  احلاضر عن تسوية ال تشمل عناصر تطبيع العالقات وفتح احلدود
سوريا ال تزال تردد أن السالم مع إسرائيل بتعلق بتقدم أو غياب تقدم مع الفلسطينيين ولبنان 

أقوال الرئيس "  فحوىطرأ على األقل يف ملموساً ال أشك يف أن هناك تغييراً: "لكنه أضاف". واألردن
". حتدث أمام وسائل اِإلعالم إىل وفد من الدروز من إسرائيل وهذا يشير إىل تغيير"فهو . ثاءاألسد الثل
ال يسعني إال أن أرحب بأي تقدم "و" يجب اإلِصغاء بكل اهتمام إىل ما يجري يف سوريا"ورأى أنه 

ا ال لكنه. مهماً أعتقد أنني أرى يف تغييرات سوريا وكلمات الرئيس األسد تقدماً. نحو السالم
  ".عد ملفهومنا للسالمتستجيب ب

ناء اجتماعه معهم ولفت رابين إىل أنه قال ملمثلي املستوطنات اليهودية يف اجلوالن أث  
أهميتها من الناحية األمنية ما بقيت هضبة اجلوالن حتت السيطرة اِإلسرائيلية، فإن "قبل أيام إنه 

هناك وليس يف عدد املدن ) اإلِسرائيلي(تكمن يف مواصفات املنطقة وطريقة انتشار جيش الدفاع 
 ".والقرى

  

                                                 
 .يتسحاق رابين *

 .ذاعة اإلِسرائيليةأدىل رابين بهذا احلديث إىل اإلِ وقد. 11/9/1992، )بيروت" (النهار" **



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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