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  تصريح لزعيم تكتل الليكود اإلسرائيلي، أريئيل شارون،
  يدعو فيه إىل فرض حصار اقتصادي

  .قاس على مناطق احلكم الذاتي
  
  

على دعا زعيم تكتل الليكود اإلسرائيلي أريئيل شارون إىل فرض حصار اقتصادي أشد قسوة 
الفلسطينيين، وقال شارون إن أعمال العنف ستخف إذا فرضت إسرائيل ضغوطاً اقتصادية على عرفات من خالل 

  .تقييد إمدادات الوقود والطاقة للسلطة الفلسطينية أو حتويل الضرائب التي يدفعها يف إسرائيل العمال الفلسطينيون
طينيين أجزاء من الضفة الغربية يصر شارون وقال شارون إنه يعارض استعداد براك لبحث إعطاء الفلس

  .على أنها مهمة ألمن إسرائيل من بينها مستوطنات وادي األردن
وقال إنه يتعيّن على إسرائيل أالّ تقتسم السيادة على القدس التي كان براك على استعداد لبحثها عندما 

    .املاضي] يوليو[ تموز اجتمع مع عرفات يف قمة كامب ديفيد الفاشلة يف الواليات املتحدة يف
، وبسبب 1982وقال شارون عندما سئل بشأن الغضب الذي تولد لدى العرب ضده من غزو لبنان يف عام 

التفاوض من أجل "أضاف أنه يمكنه أيضاً ." إنني ال أحتاج إىل أي اعتراف أو موافقة من أحد"مذابح صبرا وشاتيال 
  ."السالم

ون أنه معي يمكنهم التفاوض وربما التوصل إىل سالم أفضل من يف حقيقة األمر هم ال يعلم"أضاف 
كثيرين غيري ألنه معي هم يعلمون أين يقفون وما الذي يمكنهم احلصول عليه وما الذي ال يمكنهم احلصول عليه 

  ."نعم وهكذا 'ال'وما هي األحوال التي يمكن أن تصبح فيها 
اتيجياً بالتحول إىل العنف بعد فشلهم يف حمل براك يف وقال شارون إن الفلسطينيين اتخذوا قراراً استر  

ومن بينها القدس  1967قمة كامب ديفيد على املوافقة على إعادة جميع األراضي التي احتلتها إسرائيل يف عام 
  .الشرقية العربية
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

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


