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  وثائق إسرائيلية
  

  رسالة من وزير اخلارجية اإلسرائيلي، أريئيل شارون،
  إىل وزراء خارجية االحتاد األوروبي 

  *.28/10/1998القدس، 
  

    
  :صاحب املعايل

هذه رسالتي األوىل إليكم بصفتي وزيراً للخارجية، وقد أُرسلت تقريباً فور النهاية الناجحة للمفاوضات   
ية رغبة إسرائيل يف وهذه املفاوضات تقدّم الدليل على جدّ. يين يف واي بالنتيشن، ميريالندبين إسرائيل والفلسطين

  .ماًعلى أن نرى هذه العملية تمضي قُد حتقيق السالم مع الفلسطينيين، كما أنها دليل على تصميمنا الراسخ
الدمار الرهيب  رى مباشرةً وبما أنني انخرطت، بعمق، يف الدفاع عن إسرائيل منذ شبابي، فقد أتيح يل أن أ  

ولذا، فإنني أرى أن أصعب املفاوضات وأكثرها سخونة  .الذي جلبته احلرب على املتقاتلين والعائالت والشعوب
لكم أن واسمحوا يل، يا صاحب املعايل، بأن أؤكد . االنتصارات العسكرية أسهلمن  أفضل، اإلطالقتبقى، على 

  .بأن يؤدي هذا االتفاق إىل تسريع حتقيق سالم كامل ودائم يف منطقتناجميع اإلسرائيليين يأملون، خملصين، 
وبما أن لالتفاق، الذي تم توقيعه بين الطرفين، شأناً عظيماً يف مواصلة العملية السلمية، فإنني أود أن   

  .املذكّرة رز النقاط التي اشتملت عليها تلكأنتهز هذه الفرصة كي أطلعكم على بعض أب
  :خرىبااللتزامات احملدّدة التالية، بين أمور أُاملفاوضات تعهدت إسرائيل لهذه فنتيجة   

يف يهودا والسامرة، األمر الذي يجعل جمموع األراضي اخلاضعة لسيطرة السلطة  التخلّي عن أراضٍـ 
يف  98، وجمموع األشخاص أكثر من )منطقتا أ، ب( يف املئة من األراضي يف يهودا والسامرة 40 نحوالفلسطينية 

 .املئة من السكان الفلسطينيين
 .إطالق سجناء فلسطينيين يف إسرائيل، قبل انتهاء فترات أحكامهمـ 
 ).يف كارين(املوافقة على ترتيبات تؤدي إىل افتتاح مدينة غزة الصناعية ـ 
 .جناز بروتوكول بشأن افتتاح املطار الدويل يف غزةـ إ
للبضائع واألشخاص بين غزة ويهودا والسامرة، " مر اآلمنامل"املوافقة على جتديد املفاوضات بشأن ـ 

 .جناز اتفاق خالل أسبوع من سريان مفعول مذكّرة واي ريفرإمع العزم على 
. ها هذه التعهداترّضت نفسها خملاطر كبرى بالتزاموجتدر اإلشارة، يا صاحب املعايل، إىل أن إسرائيل ع  

 ينت التزاماتنا مرهونة بالتنفيذ الدقيق من اجلانب الفلسطينلكننا مل نفعل ذلك من جانب واحد، وإنما كا
  :اللتزاماته، ومنها

وتنفيذ خطة عمل تكفل املكافحة املنهجية والعنف،  لإلرهابل من اجلانب الفلسطيني عدم وجود أي تقبُّـ 
القبض على أفراد ومن أهم عناصر هذه اخلطة األمنية، إلقاء . ناها التحتيةوالفعّالة للمنظمات اإلرهابية وبُ

 .دين، يُشتبه يف ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب، بقصد إجراء املزيد من التحقيق معهم وحماكمتهمحمدَّ
 .حظر األسلحة غير املرخّصة، وجتميعها والتعامل معها بالطريقة املناسبةـ 
 .خفض أعداد الشرطة الفلسطينية وفقاً لالتفاقات السابقةـ 
اق الوطني الفلسطيني ستحقّق أهدافها باجتماع أعضاء اجمللس الوطني الفلسطيني عملية إلغاء امليث إنّـ 

 .خرى لهذا الغرضوممثّلين عن هيئات فلسطينية أُ

                                                 
 .النص مترجم عن أصله باإلنكليزية الذي حصلنا عليه من مصدر خاص *
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وسيشرف على هذا األمر جلنة أميركية ـ . إنهاء التحريض على العنف يف وسائل اإلعالم الفلسطينيةـ 
 .إسرائيلية ـ فلسطينية

. عايل، ال يجوز أن يُترك هذا االتفاق يف فراغ، وإنما يجب توظيفه يف تنشيط عملية السالمصاحب امل  
  :ولتحقيق ذلك، فإننا نتطلّع إىل

  .استئناف املفاوضات الثنائية بين إسرائيل وسورية، وبين إسرائيل ولبنان  
لألمم املتحدة، املنعقدة  وضع حد لتشويه سمعة إسرائيل يف احملافل الدولية، بما فيها اجلمعية العامة  

  .حالياً يف نيويورك
  .وبتحديد أكثر، نتوقع من االحتاد األوروبي أن يدعم دعماً كامالً أطراف االتفاق ويشجعهم عليه بفعالية  
  .أن يستخدم نفوذه للتأكد من أن شركاءنا متمسكون بالتزاماتهم األوروبينطلب إىل االحتاد   
الثقة التي تشكل شرطاً مسبقاً أساسيًا  أجواءة بالنسبة إىل توفير نحن نشعر بأن هذه الفترة حاسم  

  .أن يف إمكان أوروبا القيام بدور يفوق التقدير يف هذا السياق ونعتقد. ملفاوضات الوضع الدائم
. إن استئناف املسار املتعدّد األطراف هو أحد املوضوعات التي بحثنا فيها دائماً مع شركائنا األوروبيين  

جمموعات العمل املتعددة األطراف، أي تلك املتصلة االحتاد األوروبي هو رئيس واحدة من أهم تعلمون، فإن وكما 
ومما يؤسفنا أن جمموعة العمل هذه هي واحدة من اجملموعات القليلة التي مل تكن . بالتنمية االقتصادية اإلقليمية
  .التفعيلونعتقد أن الوقت حان لهذا . فاعلة خالل العامين املاضيين

ونود التشديد على . واملساعدة السخية التي قدمتها لالقتصاد الفلسطيني ،أوروباإننا نقدر تماماً مصلحة   
  .أملنا بأن يتواصل هذا املستوى من املساعدة من دون أية صعوبات

دة نا األوروبيين على زياذو أهمية كبرى، ونحث أصدقاء" شعب من شعب إىل"وأخيراً، نعتقد أن مفهوم   
  .دعمهم ومشاركتهم

وقد أمضيت . صاحب املعايل، لقد جاء تعييني على رأس دبلوماسية إسرائيل عشية هذه املفاوضات  
ويف هذا الشأن، يأتي منصبي احلايل استمرارًا . معظم عمري يف الدفاع عن إسرائيل وضمان حيويتها وازدهارها

د اآلن إسرائيل إىل مفاوضات بشأن الوضع الدائم ين أقوويف ح. لكثير من املفاهيم التي ميزت جهودي االحترافية
مع الفلسطينيين، أود أن أؤكد لكم التزامي الشخصي إجناح هذه املفاوضات، ملا فيه مصلحة سكان املنطقة 

  .جميعهم
وإنني أتطلع إىل إجراء حوار معكم يف األسابيع واألشهر املقبلة، وأؤكد لكم أن سفيرنا يف ستوكهومل قد   

  .التعليمات املالئمة ذات الصلةتلقى 
                                          اخمللص لكم                                                                                            

  أريئيل شارون                                                                                            
 وزير اخلارجية                                                                                            

  



 

 
 

  

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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