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اليهود  لدول حركة عدم االنحياز حول هجرة" جلنة التسعة"مقتطفات من بيان 
  ]مقتطفات[السوفيات إىل إسرائيل 

      11/3/1990 ،تونس

  

ولفت االنتباه إىل اخملاطر الناجمة عن التزايد اليومي يف أعداد املهاجرين اليهود وقرار (...)  -3"
ية مثل القدس ونابلس، باإلضافة إىل كون حكومة إسرائيل بتوطينهم يف األراضي الفلسطين

الهجرة غير شرعية، فإنه يترتب عليها آثار ديمغرافية خطيرة، خاصة وأنها تهدف إىل حتقيق خطة 
واقترح أن تغتنم . وحذر أن مثل هذا العمل ينسف جهود السالم وعملية السالم" إسرائيل الكبرى"

وأشار إىل احلوار بين منظمة . اط مداوالتهاحلركة مناسبة انعقاد جملس األمن للمشاركة بنش
التحرير الفلسطينية والواليات املتحدة األميركية، وإىل أن الواليات املتحدة مل ترفع حتى اآلن 

وقال أيضاً أن منظمة التحرير الفلسطينية وافقت على مبادرة بيكر، وزير اخلارجية . مستوى احلوار
  .ما رفضت مبادرات السالم األخرى كافةاألميركية، وأن إسرائيل تتفاداها، مثل

[.......]  

يترتب على السياسة اإلسرائيلية املعلنة بتوطين مهاجرين يهود من االحتاد السوفياتي يف  -6"
األراضي الفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس، عواقب وخيمة، حيث تقوض هذه األعمال اجلماعية 

ود التي بذلت حتى اآلن، وتمثل انتهاكاً صارخاً ألعراف املنظمة عملية السالم، وتهدد جميع اجله
القانون الدويل ومليثاق جنيف الرابع وامليثاق الدويل حول احلقوق املدنية والسياسية وحلقوق 

وإذ يؤكد الوزراء دعم حق كل فرد يف حرية مغادرة أي بلد، . اإلنسان األساسية للشعب الفلسطيني
على أن ممارسة هذا احلق يجب أن ال تفرض فرضاً، وأن ال تكون على حساب شدّدوا . بما فيها بلده

على بلدان عدم االنحياز أن تدعو . اآلخرين ويف هذه احلالة باخلصوص، على حساب الفلسطينيين
األسرة الدولية وجملس األمن التابع لألمم املتحدة للقيام بعمل حازم ملنع مثل هذه احملاوالت 

ويف هذا اجملال دعوا جملس األمن التابع لألمم املتحدة . ية وباطلة والغيةواعتبارها غير شرع
لدراسة اتخاذ إجراءات حلماية غير متحيزة للسكان املدنيين الفلسطينيين اخلاضعين لالحتالل 
اإلسرائيلي، ولدعوة جميع الدول كي ال تقدم إلسرائيل أي مساعدة يمكن أن تستخدم على وجه 

ستعبر البلدان األعضاء يف جلنة التسعة . ملستوطنات يف األراضي احملتلةاخلصوص بالعالقة با
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عن وجهة النظر هذه يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة، وستحاول أن يتم تبنيها يف قرارات 
  ".اجمللس

[....]  

ستعمل جلنة التسعة بنشاط نحو عقد املؤتمر الدويل للسالم من خالل جمموعاتها اخلاصة  -15"
ي سيتم إنشاؤها وفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة يف اجتماعها األخير الذي عقد على مستوى الت

القمة يف بلغراد، وستستخدم نفوذها لدى األعضاء الدائمين يف جملس األمن ولدى األمين العام 
  ".لألمم املتحدة لهذا الغرض

  11/3/90صادر يف تونس 

 ]من النص الرسمي[
  



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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