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أن  ايؤكد فيهسوفياتياً العاهل األردين امللك حسين خالل استقباله مسؤوالً  كلمة
   الهجرة اليهودية تشكل عدواناً مباشراً على حقوق اإلنسان الفلسطيني

 
      12/6/1990 عمان،

  

استقبل جاللة امللك احلسين يف الديوان امللكي الهاشمي ظهر أمس السيد نيكوالي بيتروفسكي 
اخلارجية السوفياتي، الذي نقل جلاللته حتيات وتقدير الرئيس غورباتشوف والقيادة  نائب وزير

السوفياتية كما نقل جلاللته رسالة من الرئيس غورباتشوف تتصل بنتائج القمة السوفياتية 
  .األميركية وبخاصة ما يتعلق منها بالشرق األوسط

ردن الثابت والدائم على السالم العادل وقد أكد جاللة امللك احلسين للمسؤول السوفياتي حرص األ
الشامل يف املنطقة وأهمية مواصلة اجلهود لتحقيق هذا السالم من خالل املؤتمر الدويل 

واستعرض جاللته األسباب التي جتعل األوضاع يف منطقة الشرق األوسط تتجه نحو املزيد من 
طر الكبيرة املترتبة على الهجرة اخلطورة وفقدان االستقرار يف هذه املرحلة مشيراً إىل اخملا

اليهودية وعلى انتشار أسلحة الدمار الشامل خاصة وأن بعض اجلهود التي بذلت من أجل الوصول 
وقال جاللته إن  .إىل السالم يف الشرق األوسط قد ابتعدت عن املضمون احلقيقي للسالم املنشود

تشكيل احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة يمثل تهديداً خطيراً الستقرار املنطقة ألن املرتكزات التي 
قامت عليها هذه احلكومة جتعل منها أكثر احلكومات اإلسرائيلية تطرفاً حيث أعلنت بوضوح أنها 

  .راضي العربية احملتلةمنظمة التحرير الفلسطينية كما ترفض االنسحاب من األ عترفض احلديث م

وقال جاللته إن أخطر ما يف الهجرة اليهودية إنها تتم حتت شعار حقوق اإلنسان بينما هي على 
للحكومة اإلسرائيلية تمثل عدواناً مباشراً على  الصورة التي تتم بها وعلى ضوء املوقف املعلن

تي رحبنا ونرحب بها باعتبارها وقال جاللته إن املتغيرات الدولية ال .حقوق اإلنسان الفلسطيني
ا وأسرتنا اإلنسانية يجب أال تنعكس بمخاطر ننتيجة حتمية جلهود طويلة من أجل حماية عامل

وأكد جاللته على أهمية تطوير العالقات  .ليست من طبيعة هذه املتغيرات على منطقتنا وشعوبها
 .املصالح املشتركة الثنائية بين األردن واالحتاد السوفياتي على قاعدة احلرص على
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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