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لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، يتسحاق شمير، يدعو فيه اىل متابعة  خاص اذاعي حديث
 12املفاوضات الثنائية يف الشرق، ويكرر رفضه مبادلة األرض بالسالم

  
7/12/1991  

  
 املوقف اإلسرائيلي

  
قال رئيس الوزراء اسحق شمير، أمس األول، أنه يأمل ان تستأنف املفاوضات هذا األسبوع 

وآمل أن نبدأ بتسوية املشكالت حتى ولو كانت . يضر شيئاًليوم أو تأخيرها ليوم لن  وتقديمها"
  ".اجرائية فقط

لقد أبلغنا األميركيين برغبتنا يف عقد اجتماع أو اجتماعين "أضاف يف حديث لإلذاعة اإلسرائيلية 
قفنا يجب أن وآمل أن يفهم العرب أن مو. اىل هذه املنطقة) املفاوضات(يجب أن تنتقل  وحينئذ

آمل أيضاً أن يوافق العرب على مطلبنا بمواصلة املفاوضات يف الشرق األوسط . يوضع يف االعتبار
  ".جراء هذه املفاوضات يف واشنطناعلى األقل جتنباً للمشكالت اللوجستية التي يطرحها 

العام  يرأودعا ال". ويلة وصعبة، وال يجب توقع نتائج سريعةط"وقال ان عملية السالم ستكون 
اننا نعمل . دود فعل هستيرية يف كل مرة تظهر فيها صعوبةرل"اإلسرائيلي اىل جتنب االستسالم 

  ".قات فعليةفاتاحلد األقصى، وحتى يرد ذلك يف ا للحصول على
ير يموقفه املتشدد من مسألة االستيطان يف األراضي احملتلة وقال مؤكداً رفضه مبدأ وتمسك شام

فخطنا هو العمل من أجل السالم واحلفاظ على .. يجب أال نضلل العرب"مبادلة األرض بالسالم 
  ".أرض إسرائيل
كن عن احلد األقصى واحلد األدنى، ولليس هناك حاجة ألن أضع حدوداً وأحتدث "وتابع يقول 

يجب أن يكون األمر واضحًا، لسنا ملزمين . بالقطع لن يكون هناك نقاش حول الدولة الفلسطينية
عد مرحلة انتقالية، بسوى بما تعهدنا به أي أننا سنتحدث عن حل نهائي ملشكلة األراضي احملتلة 

  ".لكن احداً مل يقل ما سيكون عليه هذا احلل
سرائيلية عن احتمال انسحاب إسرائيلي جزئي أو كامل ورداً على سؤال حول ما ذكرته الصحف اإل

. انها جمرد تكهنات وفقاقيع صابون"من اجلوالن أو جعلها منطقة منزوعة السالح، قال شامير 
  ".لكن إذا حصلت تغييرات مذهلة يف الطرف العربي فإن مفاوضينا سيأخذون ذلك يف االعتبار
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  أدىل شمير بهذا احلديث اىل اإلذاعة االسرائيلية.  



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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