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  السفير جون وستون، لمندوب البريطاين يف األمم املتحدةبيان ل
  يعتبر فيه خطة احلكومة اإلسرائيلية  أمام جملس األمن

  توسيع بلدية القدس مدعاة للقلق
  .1/7/1998 ،نيويورك

  
  

يشرفني التحدث باسم االحتاد األوروبي، وقد وافقت على مضمون هذا البيان وانضمت إليه دول من شرق   
  .وبا ووسطها ومنها جمهوريات تشيكيا واجملر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وقبرص وأيسلندا وخلتنشتاينأور

يعتبر االحتاد األوروبي أنه معني مباشرة وبقوة بخطة احلكومة اإلسرائيلية توسيع بلدية القدس، وهذه   
 منطقة القدس ومن ثم إحداث تغيير ستؤدي إىل تعديل يف التوازن السكاين يف ،املشاريع التي هي مدعاة للقلق

واخلطط اجلديدة، وفق ما نسبته وسائل اإلعالم إىل مصادر إسرائيلية . أساسي يف الوضع النهائي لألراضي احملتلة
  .عليمة تكشف عن االجتاه إىل تغيير جذري لوضع القدس، األمر الذي يذكرنا جمدداً، بخطورة الوضع يف املنطقة

إىل أن معاهدة جنيف الرابعة تنطبق على وضع األراضي  ،ي أن يشير، مرة أُخرىيهم االحتاد األوروب  
  .1967الفلسطينية احملتلة بما فيها القدس واألراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 

ويدعو االحتاد األوروبي إسرائيل وبإحلاح إىل االعتراف بشمول هذه املعاهدة األراضي العربية احملتلة   
  .وعملياً، وإىل االلتزام بمنطوق املعاهدة التزاماً تاماً قانوناً

واالحتاد األوروبي يرفض رفضاً كامالً ادعاءات إسرائيل بأن املعاهدة الدولية املذكورة ال تنطبق على   
  .األراضي احملتلة

ًا ومن الواضح أن إسرائيل ماضية يف انتهاك هذه املعاهدة من طريق عملية بناء املستوطنات توجيه  
  .وتأييداً وتمويالً يف األراضي العربية احملتلة

إن خطة حكومة إسرائيل توسيع سلطة بلدية القدس لتشمل املستوطنات يف شرق وشمال القدس تهدف   
إىل استباق املفاوضات حول الوضع النهائي ملدينة القدس األمر الذي يشكل انتهاكاً كامالً لروحية اتفاقات مدريد 

  .وأوسلو
إن القدس الشرقية تخضع للترتيبات . ويود االحتاد األوروبي أن يؤكد جمدداً سياسته حول وضع القدس  

وتنص  1967] نوفمبر[تشرين الثاين  22، )1967( 242التي وضعها جملس األمن يف القرار الصادر عنه رقم 
الياً فإن القدس الشرقية ال تخضع البنود الواردة يف القرار املذكور على عدم مشروعية ضم األراضي بالقوة، وت

  .للسيادة اإلسرائيلية
وإذ نعتبر أن الوضع النهائي ملدينة القدس سيجد إطاره احملدد يف املرحلة األخيرة من املفاوضات فإن   

  .مع هذا املبدأ تشكل انتهاكاً فاضحاً للقرار الدويل عارضةتاخلطوات امل
                                                 

 "اسة الدورية ـانيا قبل أن تتولى النمسا الرئـة لبريطاني المهمة األخيرـانت آلمة المندوب البريطـوآ. 7/7/1998، )بيروت" (ارـالنه

   .يوليو، ولفترة ستة أشهر/تموز 2اد األوروبي في ـلالتح
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الفرصة القائمة يف ولوج الفلسطينيين عملية السالم،  ويود االحتاد األوروبي التشديد على أهمية  
وضرورة العمل على عدم إسقاط هذه الفرصة لذلك يؤيد االحتاد األوروبي وبقوة، جهود الواليات املتحدة للتوصل 

 ميدانية إىل اتفاق حول جمموعة من األفكار، يمكن أن تشكل يف حال تم التوافق عليها أرضية مؤاتية لدينامية
  .بإعادة إطالق املفاوضات حول الوضع النهائيتسمح 

وانطالقاً من هذا التصور يدعو االحتاد األوروبي إسرائيل إىل االعتراف بحق الفلسطينيين يف ممارسة   
كما يدعو الشعب الفلسطيني إىل التأكيد جمدداً على التزامه حق . احلكم الذاتي ومن غير استثناء خيار إقامة دولتهم

  .وجود ويف احلدود اآلمنةإسرائيل يف ال
إن املضي يف عملية السالم يفترض االمتناع عن اإلقدام على خطوات غير مشجعة ومن طرف واحد،   

  .ومنها اخلطوات التي تعزز الشكوك وتقيم املزيد من العقبات يف طريق السالم
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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