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  وثائق إسرائيلية
  

  اإلسرائيلية تصريح للمتحدث باسم وزارة اخلارجية
  يؤكد فيه رفض إسرائيل قرار اجلمعية العامة  

  1947لسنة  181قم ر لألمم املتحدة
29/3/1999.*  

  
    

، بإطالع 29/3/1999يف ) االثنين(قام وزير اخلارجية اإلسرائيلي أريئيل شارون، ألول مرة، اليوم 
ستراتيجية للمناطق األمنية ة ملفهوم األمن، وعلى األهمية االاد األوروبي على الرؤية اإلسرائيليسفراء من االحت

على احلدود الشرقية بمحاذاة نهر األردن، : التي ستحتاج إليها إسرائيل يف أي اتفاق مع الفلسطينيين يف املستقبل
السيطرة على عدد من املمرّات  ومدنه، فضالً عنويف اجلهة الغربية على طول التالل املطلّة على السهل الساحلي 

  .ستراتيجية التي تربط فيما بينهااال
ويف إجابته عن األسئلة التي طرحها السفراء بشأن مطالبة الفلسطينيين بتطبيق قرار اجلمعية العامة   

يم، الذي أصبح ملغى ، أكّد شارون أنّ إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً قرار التقس1947لسنة  181لألمم املتحدة رقم 
وباطالً بسبب رفض الدول العربية له، وبعد الغزو الذي قامت به سبعة جيوش عربية، وما جنم عن احلرب التي 

  .ضد دولة إسرائيل] العرب[أعلنها 
أمن إسرائيل، أصرّ  وبالنسبة إىل قرار جملس االحتاد األوروبي، الذي أعلن أن قيام دولة فلسطينية سيخدم  

إسرائيل ومواطنيها، ال يمكن إلسرائيل أن تعتمد على  نشارون على املبدأ القائل إنه يف كل املسائل املتصلة بأم
خرى، وإنما ينبغي لها أن تعتمد على مناصريها الفلسطينيين، وال على األوروبيين، وال على أية جهة خارجية أُ

وختم شارون بقوله إن املطالب األمنية . ميعها فيما يتعلق بهذه املسائلكما فعلت دول العامل جنفسها فقط، 
  .اإلسرائيلية يجب أن تكون قادرة على مواجهة التطورات املستقبلية غير املتوقعة
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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
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