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  *حديث صحايف لرئيس احلكومة اإلسرائيلية

  ال يستبعد فيه حق الفلسطينيين يف التفاوض
  338و  242بشأن احلل الدائم على أساس القرارين 

  ويكرر مفهومه للسالم مع سوريا
  **.القدس

  
  قلت يف أكثر من مناسبة يف السابق أنه ال يوجد حل عسكري لالنتفاضة ومع ذلك كان

، مما أدى إىل سقوط األسابيع الثالثة األخيرة هو قمع االنتفاضة عسكرياً أول رد لك على أحداث
 ومئات اجلرحى يف غضون ثالثة أسابيع فقط؟ قتيالً  14

قلت يف املاضي، وال زلت أقول اليوم، إن الوسائل العسكرية وحدها ال حتل املشكلة وأكرر  –
شكل واضح أمام الفلسطينيين، كما  اليوم أن احلل يكون بالدمج بين أمرين أولهما وضع األمور يف

حمل  ، وثانياًفعلنا مع الدول العربية، وإيضاح أن العداء واحلروب ال يمكن أن حتقق شيئاً
 .على حتويل طريقة حل املشاكل إىل طاولة املفاوضات الفلسطينيين عملياً

 
  احملتلة؟ملاذا ال تبدأ أنت باخلطوة األوىل وحتوّل أسلوب معاجلة األوضاع يف األراضي 
ما كان أي . ألين أؤمن أننا إذا أظهرنا أننا نخضع للعنف، فإن فرص التفاوض ستكون أقل –

بأن اللجوء إىل القوة ال يمكن أن  زعيم عربي ليفكر يف إقامة سالم مع إسرائيل لو مل يقتنع أوالً
 .يحقق ما يمكن حتقيقه من خالل املفاوضات

 
 لك حكومتك حتى عادت األوضاع يف األراضي ولكن مل تكد تمضي ثالثة أشهر على تشكي

أال تعتقد أن أسلوبك , 1988للدفاع يف العام  احملتلة إىل ما كانت عليه عندما كنت نفسك وزيراً 
 أعاد االنتفاضة من جديد؟

نا يف صدد العودة إىل ما كانت عليه االنتفاضة يف أولها، ولكني مع ذلك ال آمل أننا لس –
 .العنفيف  أنكر أن هناك تصاعداً

إن االنتفاضة انتهت ولكنها غيرت يف العام ونصف العام األخيرين من  أنا مل أقل أبداً  
  .طابع املشاركة الشعبية فيها

  
  ولكن أحد أسباب التوتر والتصعيد هو الشعور لدى الكثير من الفلسطينيين أن وفدهم

  .ملموساً املفاوض مل يقدم لهم شيئاً 
 .للبحث يف حل املشكلة شكلة وليس مستعداًاهر املوذلك ألن وفدهم يعالج ظ –

  

                                                 
 .يتسحاق رابين *

 .، إىل الصحافة األجنبية"احلياة"هذا احلديث، الذي حضرته وقد أدىل رابين ب. 20/10/1992 ،)لندن" (احلياة" **
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  أنت الذي قلت، عندما قدمت حكومتك أمام الكنيست، إن األولوية هي حلل قضية
  ...الفلسطينيين، وغيّرت رأيك بعد ذلك

مرحلة أوىل . إنهم مل يتقبلوا بعد أن علينا التقدم يف مرحلتين كما اتفق يف مؤتمر مدريد –
 ...صر الرئيسية للحل الدائم، أي األرض واجمللس التشريعيالتفاق مرحلي ال يشمل العنا

  
 ال يشملها ولكن ال يستبعدها...  
للجهتين للتفاوض يف شأن  ال، ال يشملها ألن خالصته اتفاق مرحلي يبقي الباب مفتوحاً –

ولكن ال يستبعد حق الفلسطينيين، عندما نتفاوض على احلل الدائم يف . احلل الدائم كما يرغبون
 242ال تتعدى بداية السنة الثالثة للمرحلة االنتقالية، يف التفاوض على أساس القرارين فترة 

أنا على استعداد لوضع جدول زمني، وأبلغت األميركيين بذلك، إلِجراء انتخابات عامة . 338و
 إنهم ليسوا على استعداد. ال تشريعياً ينتخب فيها الفلسطينيون بأنفسهم وألنفسهم جملسا تنفيذياً

ال يتقبلون أننا ). احملتلة(للبحث يف القضايا العملية التي من شأنها أن تغير الوضع يف املناطق 
إنهم يخشون التقدم وال توجد . نتجه نحو اتفاق مرحلي وليس نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة

ل على إن قيادتهم منذ اخلمسينات والستينات تطمح للحصو. قيادة قادرة على اتخاذ قرار حقيقي
بعد أن عليها أن تبدأ بما هو أقل من ) القيادة(مل تفهم . كل شيء فتبقى من دون أي شيء

 .طموحاتها
  

 إنها يف تونس وهي . تقول ال توجد قيادة، ولكن هناك قيادة وأنت الذي ال تعترف بها
  .القيادة التي ال يرى الفلسطينيون سواها

وهناك أساس . إنه إطار مؤتمر مدريد .هناك إطار للمفاوضات وافق الفلسطينيون عليه –
وبناء . واضح ملا علينا أن نفعله مع الفلسطينيين وهم منذ البداية مل يتأقلموا معه بخالف سوريا

إذ إن . وسوريا وإسرائيلإسرائيل والفلسطينيون،  :على ما حُدد يف مدريد هناك قضيتان رئيسيتان
من دون موافقة سوريا أما بالنسبة  ن يقرروا شيئاًلبنان هو حممية سورية وال يستطيع اللبنانيون أ

لذا فإنه من . إىل األردن فإن إمكانات تأثيره على الفلسطينيين بالقدر الذي يرغب به حمدودة جداً
 .دون البدء يف حل إحدى القضيتين على األقل، لن يكون هناك أي حترك ذي مغزى

آخر  إحباطاًريا، وهاذ ما يسبب أفضل لتحرك كهذا مع سو يبدو اليوم أن هناك فرصاً  
كاجلزء الواعد ألن ) اإلِسرائيلي ـ السوري(للفلسطينيين، فالعامل ينظر إىل هذا اجلزء من املفاوضات 

  .من هو قادر على اتخاذ القرارات) السورية(هناك يف اجلهة العربية 
  

 اذا ال تتحدث إذا كنت تعني أن الوفد الفلسطيني ال يستطيع أن يتخذ قراراته بنفسه، فلم
  مباشرة مع اجلهة التي تتخذ القرار؟

 ...نحن نتفاوض مع املمثلين عن الفلسطينيين يف املناطق –
  

 ولكن هم ال يعتبرون أنفسهم ممثلين...  
نحن على دراية تامة بأنهم يتشاورون على األقل مع آخرين ونحن ال نرى أن بعض  –

مع بعض العناصر ـ وليس  أساسياً ن هناك فرقاًأنا أعتبر أ. إيجابياً األشخاص يف تونس يلعب دوراً
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إنهم . الذين يقدرون مشاكل الفلسطينيين هنا) احملتلة(جميعها ـ يف القيادة الفلسطينية يف املناطق 
  .أكثر براغماتية من األشخاص يف تونس

  
 أين . وعدت خالل حملتك االنتخابية بإلغاء القانون الذي يمنع االتصال بمنظمة التحرير

  ى هذا الوعد؟اختف
هناك فهم خاطئ لفكرة التغيير الذي سيطرأ على القانون، فهو يتعلق باالتصاالت  –

يف موقف احلكومة من التفاوض فقط مع ممثلين فلسطينيين من املناطق الشخصية ولن يغير 
 .يف املفاوضات الثنائية) احملتلة(
اجلديدة، وأن أقرر متى  أعتقد أن علي أن أحتقق من هذا املوضوع اآلن يف ضوء احلقائق    

، ولكن من دون أن يغيب عن بايل أنه قد يؤدي إىل تغيير موقف الواليات أرغب يف أن يصبح فاعالً
  .وال أود أن أسهّل العودة إليه. املتحدة من تعليق احلوار مع منظمة التحرير الفلسطينية

  
 حرير الفلسطينية؟وهل لكم الشروط نفسها كالواليات املتحدة من احلوار مع منظمة الت 
ولكن مع ذلك فإنني ـ بخالف . ال، هذا موقف الواليات املتحدة وليس موقف إسرائيل –

يف إطار ) احملتلة(احلكومة السابقة ـ على استعداد للقبول بفلسطينيين من خارج املناطق 
كومة وأنا ال أتفق مع احل. املفاوضات املتعددة األطراف ما مل يكونوا أعضاء يف هيئات املنظمة

، إذ على )احملتلة(السابقة يف أن جلنة الالجئين يجب أن تكون ممثلة بفلسطينيين من املناطق 
العكس يجب أن يكون هناك ممثلون عن الالجئين يف سوريا ولبنان واألردن ألن هؤالء هم 

 .الالجئون الذين يجب أن حتل مشكلتهم
 

 كم الرئيسي، أي منظمة ا مع خصموهل هناك ظروف معينة يمكن خاللها أن تتحاور
 التحرير؟
 يفلسطينيبضرورة التفاوض مع  1989منذ العام سة التي اتبعتها اأنا أؤمن أن السي –

 .مع من هم يتحدثون ليس شأين. املناطق يجب أن تكون سياسة إسرائيل
  

  أال توافق على أنه من دون الضوء األخضر من منظمة التحرير الفلسطينية يف تونس ما
  مفاوضات السالم؟كانت لتبدأ 

 .ستطيع إنكار ذلكال أ –
  

 إذن ما هي مشكلتك؟ 
اليوم ليست مقصورة على تونس، بل ) احملتلة(أرى أن مشكلة الفلسطينيين يف املناطق  –

هذا اجلزء من ". حماس"هناك اليوم املعارضة، املنظمات العشر التي اجتمعت يف دمشق و
من يخشى الفلسطينيون يف املناطق : لتمويناملسيرة بأكملها ولذا إذا سأالفلسطينيين يعارض 

 .أكثر، تونس أم املعارضة، سأقول املعارضة) احملتلة(
  

 ًأكبر من  ولكن هؤالء مل ينجحوا حتى اآلن يف وقف املسيرة فماذا إعطاؤهم حجما
 تأثيرهم؟
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 .ال أستطيع أن أناقش الشؤون الفلسطينية الداخلية –
  

 ة املفاوضين لو بدأت بتغييرات ملموسة؟ولكنك تعلم أن يف إمكانك أن تعزز مكان  
 600هناك الكثير من االنتقاد يف إسرائيل بسبب اللفتات التي قمت بها مثل إطالق ما بين  –

 .معتقل وإنْ كان هذا القرار جلب الطمأنينة لنا 800و
  

  ال تتناول القضايا األساسية؟" اللفتات"أنت تعلم أكثر من غيرك أن هذه  
أن يتطرقوا إليه من خالل ) الفلسطينيين(هذا بالضبط ما نريد منهم  أنا أتفق معكم، ولكن –

 ـهل تعتقدون أين سعيد باالحتفاظ ب. حقوق اِإلنسان: هم قالوا جلنة فرعية واحدة. املفاوضات
 ).التابعة للجيش اِإلسرائيلي(معتقل يف املنشآت العسكرية  6000

  
 ملاذا ال تطلقهم إذن؟ 
بحيث  القوة ملعاجلته ولكن احلل يجب أن يكون سياسياًما دام هناك عنف، سنستخدم  –

هو الترتيبات  ما سنتعامل معه حالياً. يغير الوضع بالتوافق مع ما تم االتفاق عليه سابقاً
االنتقالية للحكومة الذاتية للفلسطينيين وهم يرفضون التعامل مع املشكلة يبدأون باحلديث عن 

 .ليس هو احلل لالتفاق املرحلياجمللس التشريعي، واجمللس التشريعي 
  

  أليس هناك بُعد إقليمي للمرحلة االنتقالية؟بشكل عملي أكثر، ماذا عن األرض واملياه؟  
أنا أفرق . إذا بدأنا باحلديث عن البعد اإلِقليمي سنخوض يف احلل الدائم. ال، ال بُعد إقليمياً –

. أن نتفق على املفهوم ، علينا أوالًوكي نبدأ ببحث املشكلة. بين ما هو إقليمي وبين قضية األرض
 جماالً 15صفحة تقترح  33ماذا سنقيم؟ ما هي جماالت املسؤولية؟ لقد وضعنا وثيقة من 

  ...ستفوض للفلسطينيين
  

 ولكنهم يعترضون على مفهوم التفويض بالذات...  
سلطة كل أن نبدأ باملفهوم، ثم ماذا ستكون  علينا أوالً :ال يمكننا أن نبدأ من قضية واحدة –

 .لقد قلنا ال للتشريعات ونعم للقوانين الثانوية. من اجملاالت
  

 وهل ستطبق هذه اجملاالت على أرض معينة أم أنها ستكون يف الهواء؟  
 ).احملتلة(ستنطبق على الفلسطينيين الذين يسكنون يف املناطق . ليست يف الهواء –

  
 املياه واألرض؟ ماذا عن 
يبدأون للتفاوض على كل هذه األمور، ولكننا يف حاجة إىل شركاء نحن على استعداد  –

 .بالتفاوض حولها
  
 كم عددهم وما هي : ولكنكم ال تتيحون لهم معرفة املعلومات األساسية التي تهمهم

  هل ستوافقون على منحهم اإلحصاءات األساسية؟. األراضي التي ستتبع لهم
 .، سيحصلون على كل املعلوماتفق على املفهوم ونبدأ بالتفاوضبعد أن نت -
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 ولكن أال تفاوضون منذ عام؟ 
قالوا إن املفهوم ال . يجب أن نتفق يف شأنه) بإحلاح وعصبية(نحن نتفاوض على املفهوم  –

م ون أنتيروق لهم، فقلنا لنخض إذن يف كل قضية على حدة ولكن ليس فقط القضايا التي ترغب
. إىل أي شيء هذا إذا اتفقنا على أمر واحد فقط لن يقودناذلك أننا . شكلةاملكل باخلوض فيها وإنما 

 .يجب أن نرى الصورة الشاملة
  

  إنها احلكومة الذاتية االنتقالية. يف مدريدولكن الصورة الشاملة تم تعريفها منذ عام. 
ما هو اجلسم الذي سيديرها؟ ما هي اجملاالت التي ستخضع . ما هي؟ إنه مصطلح عام –

نحن على استعداد للخوض يف كل . ة التي نود اخلوض فيها، أن نتفاوض معهملها؟ هذه هي املشكل
 .يجب أن نحدد املفهوم العام التفاصيل ولكن أوالً

  
 عرب يهودا " ـسلفك يتسحاق شمير كان يشير إىل الفلسطينيين ب. لنتحدث عن املفاهيم إذن

  نسبة إليكم؟من هم الفلسطينيون بال. أنتم تتحدثون عن الفلسطينيين". والسامرة
 .ال يعود أمر تعريفهم يل –

  
 ولكن من هم بالنسبة إليك؟ هل هم شعب؟ 
ين ومن ناحية سياسية عنا من ناحية الد هم كيان خمتلف كلياًننحن نعترف بهم على أ –

 .ويمكن القول من ناحية وطنية
  

 هل لهم حقوق وطنية؟ 
 .ال أعرف ما هي احلقوق الوطنية –

  
 ملؤتمر حزب العمل يتطرق إىل احلقوق الوطنية ولكن البرنامج السياسي األخير. 
 الوطنية؟ما هي احلقوق . حسناً –

  
 نحن نرغب بتعريفك أنت لها. 
إىل ما هو أبعد من ذلك يف املرحلة نحن اتفقنا على أن نبدأ بتسوية مرحلية ال أن نذهب  –
يف " الباسك" لهل ... ولكن مهالً. لدينا جدول زمني عندما سنتفاوض على احلل الدائم. احلالية

احلق الوطني يف تقرير املصير؟ هناك الكثير من األمثلة على كيانات متعددة، سواء  إسبانيا مثالً
مليون كردي ولست  15هناك . كانت كيانات سياسية أو دينية أو حتى وطنية وليس لديها هذا احلق

 .معلى علم بأن العراق أو تركيا أو إيران توافق على حقهم يف إقامة دولة له
  

  عندما تقول كيان وطني)National Entity( كيف ترى مستقبل هذا الكيان على ،
  املدى البعيد؟

 .هناك خيارات عدة. ثم نقرر بعد ذلك ماذا سيكون) بالتفاوض(أن نبدأ  علينا أوالً –
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 ؟ماذا تقترح أنت كمستقبل بعيد املدى نسبياً . ولكن الفلسطينيين يريدون دولة مستقلة 
ولكن هذا ال . مليون فلسطيني ليصبحوا إسرائيليين 1,7غب أن أضم بإرادتي ال أر أساساً –

 .يعني أين سأتخلى عن كل املناطق
  .علينا أن نبدأ بتغيير الوضع احلايل. قد تطرأ أفكار جديدة ثانياً  
  

 وماذا بعد ذلك؟ 
ن سمعت من بعض الفلسطينيين ـ وال أقول إن هذا موقف اجلميع ـ بأن م بعد ذلك؟ مثالً  –

وقد تكون كونفدرالية . املمكن، على املدى البعيد، إقامة نوع من العالقة الفدرالية بينهم وبيننا
. ال أعتقد أن الوقت مناسب اليوم للبحث يف هذه األفكار. نحن الفلسطينيين واألردن) تضمنا(

الضفة صناعاتهم اخلاصة يف  سيتطلب األمر بعض الوقت وأنا أؤيد أن يبني الفلسطينيون مثالً
 .الغربية وقطاع غزة

  
 هل تعتقد أن االقتصادين يجب أن يفصال؟ 
 .على املدى البعيد لست ضد ذلك –

  
 هل هذا الكيان الفلسطيني املستقل...  
 .خمتلفاً  قلت فقط كياناً. مستقالً أنا مل أقل كياناً –

  
  هل كيان فلسطيني على قطعة أرض حمددة ويف عالقة كونفدرالية مع األردن ومع

 أمنية إلِسرائيل مقبول لديكم؟ ضمانات
ستكون احلدود التي ستفصل بيننا ولكني أرى أننا كلما تطرقنا اآلن أكثر  اأنا مل أقل ماذ –

إذا أثيرت اآلن سنصل إىل . للحل الدائم ستقل إمكانية إحداث تغيير يف الوضع احلايل، مثل القدس
 .طريق مسدود

  
 ما عن فكرة طرحتها أنت لعالقة فدرالية أو ولكن أنا مل أحتدث عن املفاوضات بالذات وإن

  ...كونفدرالية
عندما ننجح يف إحداث تغيير، فإننا نخلق . املهم اآلن أن نتقدم يف املفاوضات السياسية –

دعونا ال نكون دوغماتيين اآلن، ولنبدأ باحلكومة . بذلك حقائق جديدة وقد تنشأ أفكار جديدة
 .الذاتية االنتقالية

  
 هل احلصول على ذلك إذا اتضح تصور ما ملا سيكون عليه املستقبل؟قد يكون من األس  
م إنه حقه. دولة مستقلة: إنهم يقولون اآلن. فكرة معينةب) الفلسطينيين(ال أريد إلزامهم  –

ليه ما داموا يركزون جهودهم على الترتيبات االنتقالية للحكومة املشروع أن يعبروا عما يطمحون إ
ما  ولكن لنضع جانباً. بني وجهة نظرهم، فلنا وجهة نظر خاصة بنالسنا مضطرين لت. الذاتية

  .لها يريده كل منا يف املرحلة الدائمة ولنبق الباب مفتوحاً
  



  246، ص )1992 فيرخ( 12، العدد 3المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيليئارسإوثائق 

 

7 
 

  وأيها " أمني"من املستوطنات  أشهر على تشكيل حكومتك ال زلنا ال نعرف أياً  3بعد مرور
  آال تصنفها لنا؟". سياسي"

ت يف املناطق ذات األهمية األمينة إلِسرائيل وهي على إين أميز بين املستوطنات التي بني –
 .طول خط املواجهة ووادي األردن ومرتفعات اجلوالن

  
 وما عدا ذلك؟  
 .الباقي كله سياسي –

  
 ة؟يوما مستقبل املستوطنات السياس  
  .ستكون خاضعة للتفاوض مع الفلسطينيين عندما نصل إىل مفاوضات احلل النهائي –

  
 ة يمكن التفاوض على إزالتها؟ية هدفها أمني والسياسإذن املستوطنات األمني 
 .مل أكن يف املاضي من مؤيدي إقامة مستوطنات سياسة. هذا هو تعريفي لألمنية –

  
  ألف وحدة سكنية التي وافقت على مواصلة بنائها؟ يف أي مستوطنات  11ماذا عن الـ

 تقام؟
 .معظمها يف املستوطنات السياسية –

 
  

 ألف وحدة جديدة يف  11 املشكلة األصلية باملوافقة على إقامة إذن أنت تزيد مشكلة إىل
 مستوطنات خاضعة للتفاوض؟

 ").هذا هو األمر"إشارة باليدين بمعنى ( –
  

 هل تثق بحافظ األسد؟ 
نحن نعلم أنه ال توجد يف العامل . هناك تساؤل ُأثير قبل وقت طويل :)صمت ثم تردد ثم( –

هل ننتظر إىل حين يطرأ : والتساؤل كان. سياسة ديمقراطية العربي جمتمعات ديمقراطية وال أنظمة
وقررنا أننا على استعداد  تغيير، أم هل نحن على استعداد للتفاوض مع األنظمة املوجودة؟

 ...ولكن علينا االحتفاظ بهامش أمني. للمجازفة مع علمنا أن تغييرات قد حتصل
  

 هامش إقليمي؟  
 .ت ُأخرىجزء منه إقليمي وجزء يتعلق بترتيبا –

  
  هل تسوية سلمية مع سوريا يمكن أن تؤدي بشكل أوتوماتيكي إىل انسحاب إسرائيلي من

  احملتل يف جنوب لبنان؟" احلزام األمني"
. نحن نتفاوض على أساس ثنائي بهدف الوصول إىل سالم شامل ناجت عن اتفاقات ثنائية –

ين وال سوريا وال األردن يمكن أن لقد تعلمنا الدرس الصعب بأن مصر ال يمكن أن تمثل الفلسطيني
  .القضية بيننا وبين لبنان ال تتعلق بأراض. ولكن لبنان حكاية خمتلفة. يمثلهم
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 هل توافقون على أن يضمن الرئيس السوري لكم أمنكم على احلدود الشمالية مع لبنان؟ 
نحن نرغب يف رؤية حكومة يف لبنان قادرة على . لست أدري إذا كان يستطيع ذلك –

ولكني ال أعتقد أن اللبنانيين يجرؤون على . سيطرة على أراضيها وقد يكون ذلك بدعم من سورياال
 .عمل أي شيء يف هذا االجتاه من دون ضوء أخضر من سوريا

  
 ولهذا سألت إذا يمكن للتسوية مع سوريا أن تنتهي بانسحابكم من جنوب لبنان. 
ال تتفاوضوا : سهم يصرون علينانحن نتفاوض مع سوريا ولكن السوريين أنف. سوف نرى –

ال أستطيع أن أفرض عليهم ما ال يرغبون به كما ال . معنا حول مشكلة لبنان تفاوضوا معهم
 .يستطيعون أن يفرضوا علينا ما ال نريد

  
  بعض جنراالتك يف اجليش اإلِسرائيلي يعتقد أن ال أهمية استراتيجية لهضبة اجلوالن يف

أنت الذي احتللت الهضبة . ، وبعضهم اآلخر يعتقد العكس"سكاد"زمن السلم ويف حقبة صواريخ 
 يف السابق فأيهم تؤيد؟ وكنت جنراالً ) 1967كان رئيس أركان اجليش يف حرب (

يف الشرق األوسط االتفاقات الدولية ليست منزلة وما مل تكن مدعمة بقوة لن تكون قابلة  –
رب اخلليج مل تكن عربية ـ إسرائيلية، فإنها مل وإذا ما اندلعت حرب عربية ـ إسرائيلية، وح. للتطبيق

 .تقتصر على الصواريخ
  

 ملاذا كل هذا اإلِصرار يف إسرائيل على لقاء قمة بينك وبين الرئيس السوري حافظ األسد؟  
ال يمكننا أن نوقع معاهدة سالم مع سوريا من دون إثبات للشعب السوري أن قائدهم على  –

هذا ما عنيته عندما حتدثت عن ضرورة . ر لقاء مع قيادة إسرائيلاستعداد للتصالح مع إسرائيل عب
ال مل أطلب لقاء قمة اآلن، وال أتوقع من حافظ األسد أن يفعل ما فعل أنور السادات ولكني . اللقاء

مل يحدث هذا يف العامل . يقام بين سوريا وإسرائيل عندما ترفض قيادة البلدين اللقاء أرى سالماً
 .قط

  
 ة السالم الذي تريدونه مع سوريا؟ما هي طبيع  
من أجل الوصول إىل معاهدة  338و 242قلنا ويف شكل علني إننا نقبل تطبيق القرارين  –

سالم مع سوريا، مما يعني أنه يف إطار السالم سيكون هناك بعد إقليمي، ولكننا لن ندخل يف 
حدود : اه احلقيقي أيالقضايا اإلِقليمية قبل أن نضمن أننا نتحدث مع سوريا عن سالم بمعن

مفتوحة حلركة األشخاص والبضائع وعالقات دبلوماسية وسفارات وتطبيع للعالقات وأن تكون 
معاهدة السالم بيننا ماثلة لوحدها من دون أن تكون حتت تأثير أو مشروطة بما حدث أو ال يحدث 

 .يف املفاوضات مع الوفود األُخرى
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