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 حول توطين املهاجرين بيان صادر عن وزارة اخلارجية السوفياتية
   اليهود يف األراضي احملتلة

  
 9/2/1990، موسكو

  
ق شامير وسواه من رئيس الوزراء إسحا حيستدعي عميق القلق يف االحتاد السوفياتي تصري
ي العربية القادمين اىل إسرائيل يف األراض الشخصيات اإلسرائيلية بصدد إسكان املهاجرين

ورد الفعل الدويل على هذا أيضًا سلبي بشكل . من االحتاد السوفياتي احملتلة وبضمنهم القادمون
  .جلي

واخلطوات العملية لتنفيذ هذا النوع من النوايا مناقضة لقواعد القانون الدويل املعترف بها 
ضمناً يف األراضي وتفضي إىل تصعيد التوتر ونمو اجملابهة ونزعة التطرف يف الشرق األوسط و

وهي تضع عراقيل . احملتلة وتعرض للمزيد من اخلطر حقوق اإلنسان وسالمته وحياته نفسها
إضافية على درب ترتيب عملية السلم وتقوض اجلهود املتناشطة خالل اآلونة األخيرة لغرض 

  .تسوية النزاع العربي اإلسرائيلي واحلل العادل للمشكلة الفلسطينية

ة األمم املتحدة مراراً تصرفات إسرائيل الالقانونية بإنشاء املستوطنات يف وقد أدانت منظم
. خمالفة التفاقية جنيف الرابعة املذيلة أيضاً بإمضاء إسرائيلاألراضي احملتلة معتبرة إياها 

ال يحق للدولة احملتلة أن ترحل أو تنقل "وتقضي املادة التاسعة واألربعين من هذه الوثيقة بأنه 
والوضع الناجم يف األراضي احملتلة جراء انتهاك ". قسماً من سكانها إىل األراضي التي حتتلها

هتمام إسرائيل القواعد القانونية الدولية وبضمنها الالئحة العامة حلقوق اإلنسان يتطلب اال
  .الفوري من األمم املتحدة وجملس األمن الدويل

واالحتاد السوفياتي مل يعترف قط ولن يعترف مطلقاً باحتالل إسرائيل االراضي العربية منذ العام 
وبضمنها الفلسطينية ويعتبره غير قانوين ويطالب بكفه وفقاً لقرارات األمم املتحدة  1967

ت إسرائيل االستيطانية، ويدعو حكومتها إىل الكف عن أية املعروفة، وهو يقف بحزم ضد ممارسا
  .تدابير لتغيير الطابع الفعلي والقوام الديموغرايف والتركيب التنظيمي أو وضعية األراضي احملتلة

بصورة  ويعبر يف االحتاد السوفياتي عن األمل يف أن حكومة إسرائيل سوف تقيم الوضع الناجم
ومن شأن هذا أن يتجاوب مع . كام الوثائق القانونية الدوليةرشيدة وتتمسك بقوة وثبات بإح

 .مصالح دولة إسرائيل نفسها أيضاً
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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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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