
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  181، ص )2003شتاء ( 53، العدد 14المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

 بيان ملمثلي منظمات يهودية يف أوروبا يطالبون فيه إسرائيل

 بتغيير سياستها الراهنة واألخذ بمقترحات معينة

   .20/9/2002أمستردام، 
  
  

  :جاء يف البيان  
ال تقل أنك "تسع دول أوروبية، اجملتمعين يف مؤتمر نحن، ممثلي ثماين عشرة منظمة يهودية للسالم من "  

، نطالب احلكومة اإلسرائيلية بتغيير سياساتها 2002) سبتمبر(أيلول  20و 19يف أمستردام يومي " مل تكن تعلم
الراهنة وتطبيق االقتراحات الواردة يف البيان، كما نطالب كل احلكومات األُخرى وهيئة األمم املتحدة، واالحتاد 

  ."وروبي الضغط على احلكومة اإلسرائيلية لتطبيق االقتراحاتاأل
إننا نؤمن بأن السبيل الوحيد للخروج من الطريق املسدود احلايل هو عن طريق اتفاق يقوم : "وأضاف  

وذكر أن ذلك ." على أساس إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وفعالة، وضمان السالمة واألمن إلسرائيل وفلسطين
إلنهاء الفوري الحتالل املناطق احملتلة يف الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية مع االعتراف بحدود ا) 1: "(يتطلب

االعتراف بحق ) 3. (سحب كل املستوطنات اليهودية من كل املناطق احملتلة) 2. (1967) يونيو(الرابع من حزيران 
. بدورها يف خلق مشكلة الالجئين الفلسطينييناعتراف إسرائيل ) 4. (كل من الدولتين يف اعتبار القدس عاصمة لها

ويجب عليها االعتراف، من حيث املبدأ، بحق الفلسطينيين يف العودة كحق إنساين، على أن يأتي احلل العملي لهذه 
املشكلة عبر اتفاق بين األطراف على أساس اعتبارات عادلة ومنصفة وعملية، تشمل التعويض والعودة إىل مناطق 

  ."أو إسرائيل من دون تعريض وجود إسرائيل للخطر دولة فلسطين
، (UPJB)" احتاد اليهود التقدميين يف بلجيكا"، )هولندا" (الصوت اليهودي اآلخر: "ووقع على البـيان  

" يهود للعدالة الفلسطينية"، )بريطانيا" (السالم العادل"، )بريطانيا" (أصدقاء التآلف اإلسرائيلي ـ الفلسطيني للسالم"
، )بريطانيا" (األصدقاء البريطانيون للسالم اآلن"، )بريطانيا" (اجلماعة اليهودية االشتراكية"، )طانيابري(
، )سويسرا" (الصوت اليهودي إلقرار السالم بين إسرائيل وفلسطين"، )بريطانيا" (حاخامون من أجل حقوق اإلنسان"
، )الدانمارك" (وجهة نظر جديدة"، )السويد" (لسطينييهود للسالم اإلسرائيلي ـ الف"، )السويد" (امليثاق اليهودي"
جمموعة يهود الشتات اليسارية الفرنسية جمموعة جاستون "، )فرنسا( UJFP" االحتاد اليهودي الفرنسي للسالم"

  ).إيطاليا" (جمموعة مارتن بوبر ـ يهود للسالم"، )إيطاليا" (شبكة يهود ضد االحتالل"، "كريميو
  
   
  

                                                 
 "5/11/2002، )لندن" (احلياة.  



 

 
 

  

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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