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  بيان جلنة العالقات اخلارجية يف جملس الشعب املصري 

   تصريحات املسؤولين اإلسرائيليين بشأن إقامة املستوطناتحول 
  

  )11/1/1978األهرام، القاهرة، (          10/1/1978القاهرة، 
  

منذ أن فتحت مبادرة الرئيس السادات الطريق نحو السعي إىل إقامة سالم عادل ودائم يف   
وما القته من تـأييد عاملي وترحيب من جميع شعوب املنطقة التي تتطلع إىل الشرق األوسط 

السالم والرخاء، كان املتوقع أن تستجيب كافة األطراف ملا تفرضه هذه اجلهود من االلتزام 
  .ي أمتلها وأن ترتفع إىل مسؤولية املوقف الذي نشأ عنهابالروح الت

وقد الحظت اللجنة لألسف أن اجلانب اإلسرائيلي ال يزال يف التصريحات التي جاءت   
أخيراً على لسان عدد من املسؤولين، يتحدث بنفس اللغة التي درج على استخدامها يف مناخ التوتر 

ذلك اإلعالن عن البدء يف إنشاء مستوطنات إسرائيلية  قبل مبادرة السالم، ومن الذي كان سائداً
جديدة يف األراضي العربية احملتلة، بجانب املستوطنات القائمة وما وصفت به هذه املستوطنات 

من أنها وجدت لتبقى، وهو موقف ال يخرق فحسب أحكام القانون الدويل واتفاقية جنيف لعام 
العاملي وخروجاً على قرارات اجلمعية العامة لألمم بل يبدو أيضاً حتدياً للرأي العام  1949

، وهو القرار 1976] تشرين الثاين[نوفمبر  11املتحدة وجملس األمن يف هذا املوضوع بتاريخ 
من اعتبار تلك املستوطنات الذي صدر باجماع أعضائه بما فيهم الواليات املتحدة األميركية 

والذي تأيد أخيراً بقرار اجلمعية العامة . يق السالممنافية ألحكام القانون الدويل وعقبة يف طر
  .1977] تشرين األول[أكتوبر  26الصادر يف 

وترى اللجنة أن اإلعالن عن البدء يف إقامة مستوطنات جديدة وتدعيم ما هو قائم منها   
لى وخاصة يف سيناء، وبالذات يف هذه املرحلة الدقيقة التي تبدأ فيها احملادثات بين اجلانبين ع
لية، مستوى اللجنتين السياسية والعسكرية اللتين تم االتفاق على تكوينهما يف حمادثات االسماع

موقفاً ضاراً يعرقل سير هذه احملادثات بما يحاول فرضه من أمر واقع يهدد  قمن شأنه أن يخل
باخلطر جهود السالم، وهو يتناقض مع ما تدعيه إسرائيل من أن كل ما يهمها هو احملافظة على 

  .أمنها وليس التوسع االستيطاين

 وتعلن اللجنة تمسكها بما سبق أن أعلنته يف اجتماعها السابق من تصفية كافة  
املستوطنات اإلسرائيلية املقامة يف األراضي العربية احملتلة، وهي ترقب باهتمام اجتماعات 
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اللجنتين العسكرية والسياسية لتتبين منها حقيقة النوايا اإلسرائيلية نحو السعي بجدية لتحقيق 
وعدم إهدار الفرصة  338و  242السالم العادل يف املنطقة وفق قراري جملس األمن رقمي 

  .راهنة التي ينذر ضياعها بعواقب وخيمة ملستقبل السالمال

  



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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