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  يعلن فيه كويتيحديث صحايف لوزير اخلارجية ال
  ،أن الكويت لن تستقبل رئيس احلكومة اإلسرائيلية

  بقرار وأن املقاطعة العربية إلسرائيل لن ترفع إالّ 
  من جامعة الدول العربية

  ]مقتطفات[ .25/2/1995لندن، 
  

  
  [.......]  

  
  تسحاق رابين، وهل  جرى ضغط عليكم الستقباله؟الكويت مستعدة الستقبال رئيس وزراء إسرائيل يهل  ■
  .مل يطلب منا أن نستقبله، وحتى لو طلب منا أن نستقبله فلن نستقبله □

يؤسفنا أنه قيل إن هناك مناورات عسكرية، بين ثماين دول عربية وإسرائيل وغيرها، وأود أن أنفي هذا   
مقاطعة (بالنسبة إىل املقاطعة . لغ بهذا املوضوعاملوضوع جملة وتفصيالً ألن الكويت مل تشترك، وحتى مل تب

ننا رفعنا املقاطعة أوأود أن أقول . هناك فعالً نوع من الضغوط يف ما يتعلق باملقاطعة الكويتية إلسرائيل) إسرائيل
من الدرجة الثانية والثالثة برغبة منا، ألننا كنا بحاجة إىل هذه الشركات األميركية والبريطانية واليابانية التي 

  .بقرار من اجلامعة العربية املقاطعة من الدرجة األوىل فنؤكد أنها لن ترفع إالّ  اأمّ. تعمل يف إسرائيل
  

ي، ووجود أبو عمار يف غزة؟ هل تعتقدون أن السلطة الوطنية ستنتهي بقيام ما هو تقويمكم للوضع الفلسطين ■
  دولة فلسطينية؟

  .بغض النظر عن خالفنا مع منظمة التحرير أتمنى للشعب الفلسطيني كل خير وندعمه يف ما يريد □
الدول أتساءل ملاذا مل يُشعروا . أنهم يطالبون بمؤتمر قمة لتأزم الوضع بينهم وبين إسرائيل سمعت  

كان ذلك برغبتهم، واآلن تأزم املوضوع وأعتقد أن هذه . العربية عندما اتفق على السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل
  .مسؤوليتهم ويجب أن يتحملها املسؤولون يف منظمة التحرير

  [.......]  
  

                                                 
 صباح األحمد الصباح. 
 يتسحاق رابين. 
 "الحديث جهاد الخازن وقد أجرى. 26/2/1995، )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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


