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 نص املذكرة التي وجهتها اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
  إىل األطراف العربية والدولية املعنية بعملية السالم يف الشرق األوسط 
   حول قرار إسرائيل جتميد بعض أعمال االستيطان يف األراضي احملتلة

 
     24/7/1992تونس، 

  

أصدرت احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة بعض اإلعالنات املضللة حول النشاط االستيطاين "  
يف األراضي الفلسطينية احملتلة، حاولت من خاللها التأثير على الرأي العام بإظهار أنها اتخذت 

  .وقفاً إيجابيًا جتاه هذه املسألة والتي تشكل أخطر عقدة أمام مسيرة السالمم

وعند التدقيق يف فحوى قرارات حكومة رابين، والتي اعترض عليها حتى بعض أعضاء   
احلكومة اإلسرائيلية، يتبين، بشكل واضح، أنها مل تخط أي خطوة على اإلطالق يف وقف هذه 

  :حتت خمتلف احلجج والشعارات واألسماء املستعارة، وذلك كما يليالعملية االستيطانية اخلطيرة 

وحدة سكنية خطوة مسرحية أعلنتها احلكومة  6600إن ما سمي بإلغاء العقود لبناء  -1  
اجلديدة، حيث أن هذه العقود كانت جمرد مشاريع وهمية وضعتها حكومة شمير، وكانت داخل 

  .أدراج مكتب شارون ليس إال

ر يف بناء أكثر من عشرة آالف منزل الستيعاب ما يزيد عن ستين ألف االستمرا -2  
مستوطن، وهذا، يف الواقع، هو نفس خمطط حكومة شمير الستيعاب املستوطنين واملهجرين اليهود 

  .اجلدد خالل السنتين القادمتين

استثناء القدس، ومناطق األغوار، وشمال أريحا وغيرها من األماكن يف الضفة  -3  
اع من هذا القرار حتت اسم املستعمرات واملنشآت األمنية والعسكرية واالستمرار يف بنائها والقط

  .زيادة يف التضليل واخلداع

بذلك، يتبين أن مشروع شمير لالستيطان مستمر بحذافيره يف عهد احلكومة اجلديدة وما   
ت القروض تم توقيعه هو مشاريع على الورق ال غير، وكل هذا بهدف احلصول على ضمانا

  .األميركية وتمرير هذه اخلديعة على الرأي العام األميركي والعاملي
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إن املوقف احلازم جتاه هذه املناورة يتطلب رفضها بكاملها ودعوة الواليات املتحدة إىل "  
  .عدم مسايرتها أو املشاركة فيها من خالل تقديم ضمانات القروض لهذا االستيطان اجلديد

ذلك العمل املسرحي البعيد عن التعامل اجلاد مع مسيرة السالم، يشكل و, إن ذلك املوقف"  
عائقاً حقيقياً أمام أي تقدم يف مفاوضات السالم يف اجلولة املقبلة، إذ إنه بدون وقف شامل 

وحقيقي لالستيطان فإن ذلك سوف يعطل مسيرة السالم وترتيبات املرحلة االنتقالية، خاصة وأنه 
ألمن الدويل واألمم املتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ورسالة الضمانات خمالف لقرارات جملس ا

  .األميركية

ونحن نأمل من جميع األخوة واألصدقاء واحلريصين على املسيرة اجلادة لعملية السالم "  
العادل أن يعملوا ما يف وسعهم لكشف هذا التحايل الذي تستخدمه احلكومة اإلسرائيلية للحصول 

روض والعمل على إيقافه بما يخدم أهداف عملية السالم ويتطابق مع الشرعية على ضمانات الق
  ".الدولية وقراراتها

  

 

 



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


