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  كلمة لوزير اخلارجية اإلسرائيلي، أريئيل شارون،
  أمام املعهد الوطني الفرنسي للعالقات الدولية، 
  يرسم فيها اإلطار والشروط لقيام دولة فلسطينية 

  ]مقتطفات[ *.13/1/1999باريس، 
  

   
]......[.  

 اإلطاردولة سيكون يف  ولهذا فإن ما يسمونه. بالنسبة إلينا، فإن قيام دولة فلسطينية خطر حقيقي" [....]
ستكون هناك كمية حمدودة " :، وتابع"ا يسمونه بدولة فلسطينيةأن يقبلوها إذا حصلوا على موالشروط التي ينبغي 

  ."خرى، وسيكون من حق إسرائيل تسيير طائراتها فوق هذه املنطقةمن األسلحة وحدود للتحالفات مع الدول األُ
الغربية واألردن، ن عازلتين، واحدة يف غور األردن بين الضفة وأشار شارون إىل وجوب إنشاء منطقتي

ستقع املنطقة األمنية األوىل : "، فقال1948خرى داخل الضفة الغربية على طول خط وقف إطالق النار حلرب واألُ
يقيم لن كيلومتراً يف الصحراء التي  17يف غرب غور األردن وغرب البحر امليت، ومن غور األردن ستمتد غرباً بعمق 

  ."ىل اجلنوب ستمتد املنطقة األمنية غرباً بعمق ما بين سبعة كيلومترات وعشرة كيلومتراتفيها أحد، وإ
خرى التي ستشمل سلسلة تالل الضفة الغربية املشرفة أن املنطقة األمنية األُ  اإلسرائيليوتابع الوزير 

 .األخضر السابق بعمق ما بين ثالثة وعشرة كيلومترات شرقاً الساحلي اإلسرائيلي، ستمتد من اخلط على السهل
إىل أن الفلسطينيين الذين يعيشون يف املنطقة األمنية الثانية سيكونون مواطنين تابعين للدولة الفلسطينية وأشار 

  .ولكن أمن املنطقة سيكون بيد إسرائيل
 اإلسرائيليةإن جميع املستوطنات  وسئل شارون عن املستوطنات اليهودية يف املناطق احملتلة، فقال

ال أرى ما : " وقال. ستوطنات خارج هاتين املنطقتيناملومل يوضح مصير . تقريبًا ستكون داخل املناطق املقترحة
  .مشيراً إىل أن عرباً يعيشون يف مدن يهودية كتل أبيب وبئر السبع." يدعو إىل نقل هذه املستوطنات

الفلسطينية أو أن تظل  اإلدارةيش سكان املستوطنات حتت ومل يتضح ما إذا كان يقصد أن يع
  .بما يف ذلك املستوطنات الواقعة خارج املنطقتين األمنيتين املقترحتين اإلسرائيلياملستوطنات حتت احلكم 

  ."إذا مل يقبلوا بهذه الشروط فلن يحصلوا على ما يريدونه: "وقال
 

  

                                                 
 .15/1/1999، )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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