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مصطفى خليل، إىل وزير اخلارجية ، رئيس الوزراء ووزير اخلارجية املصريل رسالة
   األميركي حول سياسة االستيطان اإلسرائيلية

   
  )18/2/1980األهرام، القاهرة، (      ]17/2/1980القاهرة، [
  

  ..فانس عزيزي الوزير   

إستكماالً ملشاوراتنا، وتبادل الرسائل بيننا حول املسألة اخلاصة بإجراءات إسرائيل غير   
الشرعية وممارساتها يف األراضي الفلسطينية احملتلة التي تهدف إىل تغيير الطبيعة اجلغرافية 

إسرائيل الصادر والديموغرافية لتكوينها، فإنني أحب أن أشير إىل األخبار اخلاصة بقرار حكومة 
والذي يسمح للمستوطنين اإلسرائيليين بإقامة مستوطنات يف مدينة ] شباط[فبراير  10يف 

  .اخلليل العربية

إن رأي حكومة جمهورية مصر العربية أن قرار احلكومة اإلسرائيلية يشكل تصعيدًا خطيراً   
ولقد أثبتت . سطينيةللسياسة املرفوضة واملمارسة غير الشرعية بالتوطين يف األراضي الفل

التجربة السابقة بصورة ال تدعو إىل الشك ان العجز عن مواجهة هذه التصرفات التي تمارسها 
إسرائيل قد أدى بصورة أكيدة ليس فقط إىل االستمرار يف هذه السياسة بل إىل ما هو أهم وهو 

ثرة على احتماالت التصعيد الواضح وانتشار هذا املفهوم بغض النظر عن النتائج اخلطيرة املؤ
  .السالم

ولعلك تذكر أن مصر قد لفتت النظر مراراً إىل خطأ احلجج التي تسوقها إسرائيل بهذا   
وقد كان من املتوقع . رتبة على اتباع هذه السياسةتالصدد، واخملاطر املترتبة على ردود الفعل امل

العامل، فإن إسرائيل سوف حتد من كما اقترح يف املاضي، أنه نظراً لردود فعل الواليات املتحدة و -
ممارساتها بحيث تكون مقصورة على أراضي امللكية العامة، كما ذكر أيضاً أن احلكومة 

اإلسرائيلية  سوف تقتصر يف التصاريح اخلاصة بالنشاط االستيطاين للمستوطنات على احلاالت 
  .التي قد يكون األمن من اعتباراتها

لواضح، الوضوح كله، أنه طبقاً للسوابق، فإن إسرائيل قد وعلى الرغم من ذلك، فإنه من ا  
استغلت بصفة دائمة، الوضع الراهن، ويف غياب أي ردع لالستمرار يف النشاط االستيطاين غير 
الشرعي باالستيالء على أراضي امللكيات اخلاصة، باإلضافة إىل أن قرار احلكومة اإلسرائيلية 

خطورة عن املمارسات غير القانونية التي اتبعتها سلطات  األخير يشكل تطوراً خطيرًا، ال يقل
فهذه السياسة تهدف إىل تنفيذ سياسة االستيطان داخل . االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس
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املدن الكبرى يف األراضي العربية للضفة الغربية وغزة، وذلك عن طريق إدخال عناصر أجنبية يف 
 املناطق القروية، وهذا دليل آخر على إصرار إسرائيل على وسط سكان املدن، بعد أن تمركزت يف

تنفيذ ما تدعيه من حق االستيطان يف أي بقعة من الضفة الغربية وغزة، وهذه السياسة تمثل 
  .خطورة جديدة لدعم إجراءات سيادتها على أرض ليست مملوكة إلسرائيل

ير شرعية، وباطلة وكأنها إن هذه السياسة مرفوضة رفضاً تاماً من حكومتي وتعتبرها غ  
مل تكن طبقاً ألحكام القانون الدويل، والقرارات املتعددة والتوصيات التي صدرت من جملس األمن 

  .واجلمعية العامة لألمم املتحدة والتي أيدتها كل من مصر والواليات املتحدة

لة تشكل باإلضافة إىل ذلك فإن سياسة استيطان إسرائيل يف األراضي الفلسطينية احملت  
  ":إطار السالم يف الشرق األوسط يف كامب ديفيد"خرقاً خطيراً لعملية السالم التي حددها 

الذي ينص على عدم  242فق عليه إلطار السالم هو قرار جملس األمن تإن األساس امل -1
واحتالل إسرائيل ألي جزء من األراضي التي . شرعية االستيالء على األراضي عن طريق احلرب

هو خرق ملبادئ ونصوص قرار جملس األمن، واالستيطان يف الضفة  1976منذ عام حتتلها 
 .1967زيد من العدوان على سيادة األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام الغربية وقطاع غزة هو م

إن السياسة السابقة الذكر، وبالذات قرار احلكومة اإلسرائيلية األخير بالسماح  -2
ليل، تزيد بصورة أكثر من أسباب تصعيد التوتر وإثارة عدم االستقرار باالستيطان داخل مدينة اخل

يف املنطقة وليس بالضرورة القول أن هذه السياسة سوف تولد مزيداً من املرارة والشك بين 
 .الفلسطينيين املعتدلين الذين نحاول جذبهم لعملية السالم

عنصراً أساسياً لتردد  التي تمارسها إسرائيل هي بال شك تمثل –كهذه  –إن سياسة  -3
الدول العربية واإلسالمية التعاون مع الواليات املتحدة جلهودها التي ترمي إىل مواجهة تدخالت 

 .االحتاد السوفياتي بصورة فعالة

ال شك أن زيادة تصعيد سياسة إسرائيل غير املشروعة باالستيطان يف األراضي احملتلة  -4
يجابية من احملادثات اجلارية التي تهدف لقيام حكم سوف تزيد من صعوبة التوصل إىل نتائج إ

ذاتي كامل يف الضفة الغربية وغزة، كما أن هذه املمارسات تعرقل إجراءات بناء الثقة وتمنع جناح 
 .اجلهود املبذولة من أجل خلق جو جديد ال بد أن يكون إيجابياً وإنسانياً ويؤدي إىل تخفيف التوتر

النجاح الالزمة لتطبيق  صنتائج حاسمة تؤثر على فر إن هذا بال شك سوف يؤدي إىل -5
إطار السالم اخلاص بالشرق األوسط طبقاً لكامب ديفيد كما أن هذه السياسة سوف تؤثر بصورة 

 .حتقيق السالم اإلقليمي والعاملي صعكسية على فر

نون كا[يناير  24الذي ألقاه يوم " حالة االحتاد"ولعلك تذكر أن الرئيس كارتر يف خطابه 
قد أكد دور الواليات املتحدة لتحقيق قيام حكم ذاتي كامل لشعب الضفة  1980عام ] الثاين

  .الغربية وغزة وحل املشكلة الفلسطينية من كافة جوانبها
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وسياسة إسرائيل يف الضفة الغربية وغزة تمثل عقبة خطيرة على طريق حتقيق هذه 
  .األهداف

ار إسرائيل على تصعيد سياسة االستيطان يف ويف اخلتام فإنه مما ال شك فيه أن إصر
األراضي احملتلة تمثل خرقًا صريحاً لنص وروح اتفاقيتي كامب ديفيد وتزيد من حدة التوتر 
وتؤدي إىل مزيد من التدهور أمام احتماالت حتقيق األمن واالستقرار يف املنطقة يف مواجهة 

  .التهديدات والتحديات اخلطيرة اخلارجية

إىل ذلك سوف تؤدي إىل رفض اسة التي تمارسها إسرائيل باإلضافة إن هذه السي
  .الذاتي مالفلسطينيين ألية اتفاقية يتم التوصل إليها لقيام سلطة احلك

لذلك فإنني أطلب أن تتدخل حكومتكم بصورة نشطة إلنهاء هذه السياسة اإلسرائيلية غير 
  .واالستقرار يف املنطقة كلهااملشروعة والتي تهدد باخلطر احتماالت السالم 

علماً باخلطوات التي ستتخذها حكومة الواليات املتحدة  طإن حكومة مصر تتوقع أن حتا
  .بهذا الصدد، إن الرئيس السادات يأمل أن يحاط الرئيس كارتر علماً بمحتويات هذا اخلطاب

  



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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