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بيان لالجتماع الوزاري لالحتاد األوروبي يدين بشدة سياسة 

 االستيطان اإلسرائيلي

P.١٠/١٢/٢٠١٢بروكسل، 
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ينتقد  ثنين إعالناًوزراء خارجية دول االحتاد األوروبي ا�تمعون يف بروكسل اال ىتبنّ 

" عنف"و" تطرف"بشدة سياسة االستيطان اإلسرائيلية يف الضفة الغربية ونددوا يف املناسبة بـ 

 .املستوطنين

إن سياسة االستيطان اإلسرائيلية يف الضفة الغربية  هوقال االحتاد األوروبي يف بيان

 ."مستحيالً"تهدد بجعل وجود دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان جنباً إىل جنب، أمراً 

سياسة االستيطان املعتمدة برأيه منذ انتهاء " تسريع"د االحتاد األوروبي خصوصاً بـ وندّ

 .٢٠١٠مفعول قرار جتميد االستيطان املؤقت واجلزئي يف العام 

اتخاذ احلكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قراراً  وينتقد االحتاد األوروبي أيضاً

ودان . مستوطني ميغرون يف الضفة الغربية، على أراضٍ فلسطينية خاصةيقضي بإعادة إسكان 

 .عمليات تدمير منازل فلسطينية يف القدس الشرقية األوروبيون أيضاً

                                                           

 :اإللكتروين" ٢٤فرانس "موقع : املصدر  *

http://www.france24.com/ar/node/832457 
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إسرائيل [....] مثل هذا العرض العام ال يساهم يف دفع عملية السالم قدماً " :وأضاف البيان

 ."جلميع االتفاقيات الدولية ذات الصلة ملتزمة برفاهية السكان الفلسطينيين وتتصرف وفقاً

يف القسم الذي " ألن ظروف حياة الفلسطينيين تتفاقم"وأعرب االحتاد األوروبي عن أسفه 

التي " القيود اخلطيرة"خرى حيال أُ تديره إسرائيل مباشرة يف الضفة الغربية، وأبدى قلقه من جهة 

لتشجيع التنمية االقتصادية يف الضفة  يفرضها اإلسرائيليون على مساعي السلطة الفلسطينية

 .الغربية احملتلة

للقانون الدويل، كما ذكر  وفقاً " غير قانونية"وسياسة االستيطان يف األراضي الفلسطينية 

بما  ١٩٦٧على مسار حدود ما قبل حرب " بأي تعديل"نه ال يعترف أاالحتاد األوروبي الذي قال 

 .الطرفان على ذلك إذا توافق فيها ما يتعلق بالقدس إالّ

عن  ويتعين تسوية وضع القدس عبر التفاوض، كما قال األوروبيون الذين أعربوا أيضاً 

 .املستوطنين اليهود" تطرف"حيال " قلقهم العميق"

االحتاد األوروبي يدين العنف املتواصل للمستوطنين واالستفزازات "ن إوقال البيان 

اف وزراء اخلارجية األوروبيون أن املسؤولين عن أعمال وأض" .املتعمدة ضد املدنيين الفلسطينيين

ينبغي أن تمتثل احلكومة اإلسرائيلية اللتزاماتها بموجب "العنف هذه يجب إحالتهم على القضاء و

 ."القانون الدويل

من " صدمته"ويف ما يتعلق بالهجمات التي تستهدف إسرائيل، أعرب االحتاد األوروبي عن 

يدين بأشد التعابير "وقال البيان إن االحتاد األوروبي . من قطاع غزة" ررطالق الصواريخ املتكإ"

أن يحولوا ] إىل" [كل الشركاء يف املنطقة"إسرائيليين، داعياً " العنف الذي يستهدف عمداً مدنيين

 .دون تهريب األسلحة إىل غزة" فعالة"بطريقة 


