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شارون، حول موقف  االسرائيلي، اريئيل" ليكود"حديث اذاعي خاص لعضو تكتل 
  ١احلكم الذاتي اقمن االنسحاب من مدينة اخلليل، واتف" الليكود"

٣١/٥/١٩٩٦  
 

  
وقال شارون يف مقابلة أجرتها معه االذاعة االسرائيلية أمس، حول قضية االنسحاب من   

وقد عرضت اخلطة يف املاضي، . موضوع اخلليل واضح جداًمن " الليكود"اعتقد ان موقف : "اخلليل
من الناحية االمنية، بمعنى حماربة االرهاب، فان : وهي اخلطة املقبولة والتي تقول باختصار

ن مدينة إ، فاسرائيل ستواصل كونها املسؤولة عن كل ما يجري يف كل منطقة اخلليل، وعملياً
  ".حاليا Bاخلليل من حيث املكانة ستكون مثل منطقة 

ع بالتأكيد يقف على النقيض مع االتفاق القائل بأن املدينة وهذا املوض: "ضاف شارونأ  
. ي للسلطة الفلسطينيةمنية الكاملة فيها هاملسؤولية األن أنفسها، اي  Aستغدو يف مكانة املنطقة 

غلب قطاعات مدينة اخلليل، أولكنني أقول ان ما سيجري يف اخلليل هو ان اجلوانب املدنية يف 
دارة احلياة إوهي القطاعات التي يحيا فيها الفلسطينيون ستكون بأيدي السلطة الفلسطينية، أما 

، بحيث يتم ربط هذه إسرائيلاملدنية يف املناطق التي يقيم فيها اليهود، فسوف تبقى بأيدي 
ما أ. ا وطوال آالف السنين يهودوأقصد تلك املنطقة الصغيرة التي سكن فيه. املناطق بكريات أربع

  ".إسرائيلمنية الشاملة فسوف تكون بأيدي املسؤولية األ

إن حكومتنا ومع ذلك ف. حكومتنا ال يسعها ان تقبل اتفاق أوسلو بالضبط كما هو"وأكد ان   
وبشأن الوقائع التي نشأت على . رضال تأخذ باالعتبار الوقائع التي وجدت على األال تستطيع ا

وقطعية  عادة الوضع اىل سابق عهده، ولكننا سنصر بأشد الصور وضوحاًإليست لدينا يف  رض،األ
ما بشأن أ. تعلى وفاء الطرف اآلخر بكل سطر وكلمة يف االتفاق، وتصحيح كافة االنتهاكا

ن خطة الليكود تقضي بأن تقوم السلطة الفلسطينية بإدارة احلياة املدنية املناطق املتبقية، فإ
  ".، وذلك عدا املناطق املأهولة باليهود واملناطق األمنيةإسرائيلمنية بيد األسؤولية وتبقى امل
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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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