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الجالء  ذاعة االسرائيلية أنه سيكون مستعداًأمس لإل وكان رابين قال مساء أول من  

  .مستوطنات يف األراضي احملتلة مقابل السالم النهائي مع الفلسطينيين
وأعلن أنه ملتزم مبادلة بعض األراضي احملتلة على األقل بالسالم مع الفلسطينيين ألنه   

الفصل العنصري الذي اتبعه البيض يف حكم بغير ذلك سيكون البديل الوحيد السرائيل هو نظام 
  .افريقياالسود يف جنوب 

عسكريًا، انني ال أريد أن قوية  إسرائيلقلت وأنا مستعد ألن أقول يف ظل حقيقة ان "وقال   
وكان ". مستوطناتل السالم فإنني مستعد ألن أهدم ومن أج. أهدم مستوطنة واحدة ألسباب أمنية

  .سنوات 5قال مرارًا أنه لن يزيل مستوطنة واحدة خالل احلكم الذاتي الفلسطيني خالل 
احلقيقة يجب أن تقال، الفلسطينيون هوية أخرى منفصلة عنا، من يمكنه ان "وأوضح   

  ".يتخيل ان يكون ثلث الدولة اليهودية من الفلسطينيين
ولذلك . لن نقيم من جديد نظام التمييز العنصري الذي اختفى من جنوب افريقيا"وأضاف   

  ".مقابل التوصل اىل السالم واألمن ائيلإسرفإنني مستعد ألن اتخلى يف اتفاق عن اجزاء من أرض 
تعبير يستخدمه االسرائيليون يف االشارة اىل فلسطين كلها بما فيها " إسرائيلأرض "و   

  .الضفة وقطاع غزة
وهذه هي املرة األوىل التي يتطرق فيها رابين بوضوح اىل مسألة ازالة املستوطنات،   

دن وقطاع غوش اتسيون جنوب القدس وتلك وكان أوضح غالباً ان املستوطنات يف وادي االر
الواقعة يف حميط القدس الكبرى ستبقى حتت السيادة االسرائيلية ما يدعو اىل االعتقاد بأن 

  .املستوطنات االخرى قد يتم اخالؤها او قد تبقى حتت السيطرة الفلسطينية
عهد احلكومة  يف 1982ت كلياً اىل مصر يف العام كر رابين بأن شبه جزيرة سيناء اعيدوذ  

  .اليمينية بزعامة رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن مقابل اتفاق السالم
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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