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بيان لوزارة اخلارجية املصرية حول قرار جملس الشعب املصري بشأن القدس 

  واملستعمرات اإلسرائيلية والرد اإلسرائيلي عليه

  
  )3/4/1980األهرام، القاهرة، (          2/4/1980القاهرة، 

  

، إنما يعكس املوقف القومي الذي تؤمن  1اإلجماعي جمللس الشعب املصريإن القرار : أوالً  
به مصر حكومة وشعباً كما أنه يعكس ما أكده الرئيس السادات أكثر من مرة ويف أكثر من مرة 

، وال 1977عام ] تشرين الثاين[نوفمبر  20ويف أكثر من مكان ومن منبر الكنيست نفسه يوم 
  .يمثل موقفاً جديداً

إن قرار جملس الشعب املصري إنما استند وأكد على مبادئ قانونية ثابتة وعلى : اًثاني  
رأسها املبدأ القانوين األساسي اخلاص بعدم جواز االستيالء على األراضي عن طريق احلرب وهو 

املبدأ الذي نص عليه يف ميثاق األمم املتحدة التي تتمتع مصر وإسرائيل بعضويتها ويف قرار 
  .كما أنه أحد األسس الرئيسية للنظام الدويل احلايل 242رقم  جملس األمن

إن القرار يف رفضه القاطع لكافة احملاوالت واإلجراءات اإلسرائيلية التي تستهدف : ثالثاً  
تغيير الوضع القانوين للقدس، والتشكيل اجلغرايف، والتركيب السكاين لها، إنما يتفق مع نصوص 

على رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي حتمي حقوق املدنيين وبها،  االتفاقيات الدولية املعمول
  .احلرب، وحتت االحتالل األجنبيوقت 

إن قرار جملس الشعب إنما يلتقي واالجماع العاملي الصلب يف رفض كافة : رابعاً  
العربية، اإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية يف األراضي الفلسطينية احملتلة وعلى رأسها القدس 

  .ويف اعتبار كافة هذه اإلجراءات باطلة بطالناً مطلقاً

إن البيان اإلسرائيلي إنما يعكس حتدياً لإلدارة العاملية باحترام وضع القدس : خامساً  
العربية كجزء من األراضي احملتلة التي يعين ردها باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من الضفة الغربية 

، كما يعكس 1967عام ] حزيران[يونيو  5من قبل إسرائيل يف  التي جرى احتاللها عسكرياً
البيان نية حكومة إسرائيل يف االستمرار يف التنكر للحقوق العربية التاريخية والقانونية يف 

املدينة وهو أمر ال تملك اخلارجية املصرية إال أن تعلن استنكارها له باعتباره حتدياً للشرعية 
  .الدولية، وخروجاً عليها
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إن املوقف اإلسرائيلي الذي يعبر عنه بيان اخلارجية اإلسرائيلية إنما يتعارض : سادساً  
واملوقف الذي عبر عنه اجملتمع الدويل متمثالً يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ويف جملس األمن 

األمن آخر القرارات الصادرة يف ذلك هو القرار اإلجماعي جمللس كان ، و2 اللذين قررا باإلجماع
ببطالن اإلجراءات التي تقوم بها إسرائيل يف كافة  1980عام ] آذار[يف أول مارس  465رقم 

األراضي الواقعة حتت االحتالل العسكري اإلسرائيلي، وبصفة خاصة مدينة القدس، ويف الوقت 
إطار التي أقرتها األمم جميعاً يف نفسه فإن بيان جملس الشعب املصري إنما يعبر عن وجهة النظر 

  .القوانين واملبادئ التي تشكل نسيج الشرعية الدولية

وحين صدر إطار كامب ديفيد فإنما صدر يف إطار هذه الشرعية الدولية فاستند : سابعاً  
إىل مبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة وعلى رأسها القرار رقم 

ر من األراضي احملتلة، فكلها يلزم إعادتها إىل أصحابها ، ومل يفرق يف ذلك بين جزء وآخ242
ويف هذا اإلطار فال يمكن التفاقيات كامب ديفيد التي .. وإنهاء وضع االحتالل األجنبي فيها 

وقعتها مصر وإسرائيل وأصبحت ملزمة لهما أن تتسامح أو تسمح بما يخرق إطار الشرعية الدولية 
  .قانون الدويل مثلما يحدث يف القدس وباقي األراضي احملتلةأو يتعارض مع املبادئ الثابتة لل

ومن هنا فإن قرار جملس الشعب املصري الذي يضع األمور يف نصابها الصحيح : ثامناً  
ال يمكن أن يكون من شأنه اإلضرار باملفاوضات احلالية التي أضر بها بالفعل تعنت اجلانب 

غير املشروعة التي تقوم بها إسرائيل يف األراضي  اإلسرائيلي كما أضرت وتضر بها تلك السياسة
إن ضم القدس واستعمارها االستيطاين يشكل تدخالً خطيراً، . احملتلة ويف مقدمتها القدس العربية

وخرقاً واضحاً التفاقيات كامب ديفيد، كما يشكل تدخالً غير مقبول يف املفاوضات اخلاصة 
كومة اإلسرائيلية أن تخرج عن تعنتها وتساعد يف إجناح باحلكم الذاتي الكامل، وكان جديراً باحل

جلنة األمن واإلسراع باجتماعات اللجان األخرى بدالً من الدفاع هذه املفاوضات عن طريق قبول 
  .عن أوضاع غير مشروعة والتحجج ببيان جملس الشعب املصري للتعبير عن مواقف غير مقبولة

يمكن أن تقوم وال أن تستمر وحتترم إال إذا قامت على إن صيغة القدس املوحدة ال : تاسعاً  
  :أساس مشروع، ويف ذلك

ال يمكن قبول هذه الصيفغة على أساس مد وفرض السياسة اإلسرائيلية على القدس   -  أ
 .العربية

وال يمكن قبول هذه الصيغة على أساس أن تكون الترجمة العملية الستمرار االحتالل   - ب
 .غطاء لهااإلسرائيلي للقدس العربية أو 

                                                            

  .ھكذا في المصدر 2



3 
 

وال يمكن قبول هذه الصيغة على أساس إنكار احلقوق العربية واإلسالمية واملسيحية    -جـ
  .القانونية والتاريخية فيها

إن السالم هو السالم العادل، وال يقوم السالم العادل إال على أساس الفرض والقصر : عاشراً
  .ولة فرضها على اجملتمع الدويلوضم األراضي بالقوة واتخاذ إجراءات من جانب واحد، وحما

على احلكومة اإلسرائيلية أن ترتفع إىل إطار السالم الذي أرست قواعده مبادرة سامية إن 
  .وشجاعة استهدفت العدل والرخاء واالستقرار للجميع

وسوف تستمر مصر يف مسيرتها من أجل السالم، وهي تستهيب بجميع الشعوب : حادي عشر
 –صري أن ترفع صوتها دفاعاً عن القدس واحلقوق العربية الثابتة كما فعل جملس الشعب امل

ها واستمرار التفاوض طبقاً ملا اتفق عليه ووقع يوم اتتعرب عن موقفها الثابت يف الوفاء بالتزام
على أساس من املعاملة باملثل والوفاء املقابل إلسرائيل يف السالم  79عام ] آذار[مارس  26

  .وحدة ال تتجزأ

  



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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