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  سياسة الواليات املتحدة 
  يف شأن هجرة السوفيات

  
  

يف الهجرة ) وغيرهم( حق اليهود) أ: ثمة ثالث قضايا مترابطة تشكل سياستنا بالنسبة إىل هجرة السوفيات
قدرة الواليات املتحدة على استيعاب الزيادة الهائلة يف عدد املهاجرين ) حتاد السوفياتي؛ باحلرة من اال

ويتصل بالقضية الثالثة . سألة هل يسمح لليهود السوفيات باالستيطان يف األراضي احملتلةم) السوفيات؛ ج
  .موقفنا من الرحالت اجلوية املباشرة بين موسكو وتل أبيب

وقد بذلنا جهوداً طويلة ومضنية من . تؤيد الواليات املتحدة بوضوح الهجرة احلرة من االحتاد السوفياتي  ) أ
فانيك إذا ما نص القانون السوفياتي صراحة على حق الهجرة  –تعديل جاكسون أجل ذلك، وسوف نتنازل عن 

  .احلرة
خالفاً للتقارير الصحافية، فإن الواليات املتحدة قد زادت يف عدد املهاجرين السوفيات املسموح لهم   ) ب

ون للهجرة غير أن املشكلة تكمن يف كون عدد السوفيات الذين يسع. بدخول الواليات املتحدة، ومل تقلل منه
ين، فهم ئفإذا دخل السوفيات كالج. ويتعلق بهذا األمر مسألة التمويل. قد تضخم بصورة كبيرة) ويسمح لهم بها(

ونحن نتفاوض مع بعض اجلماعات . وهذا مكلف جداً. يمنحون شبكة تأمين تشمل اإلسكان وتأمين العمل، إلخ
وطين املهاجرين السوفيات، من أجل خفض بعض اليهودية اخلاصة لتنفيذ برنامج ذي تمويل خاص إلعادة ت

وقد وُقّعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع جملس االحتادات اليهودية وجمعية مساعدة املهاجرين . األعباء املالية
 .الجئ يف الواليات املتحدة 8000العبرانيين من أجل تمويل إعادة توطين 

  األرقام
  .راً سوفياتياً بطلبات جلوء إىل الواليات املتحدة وقد قبلوامهاج 787، مل يتقدم سوى 1986يف العام املايل 
  .3694، ارتفع الرقم إىل 1987يف العام املايل 
  .سوفياتياً إىل الواليات املتحدة 20,421، هاجر 1988يف العام املايل 
ع من اجملمو% 40، أي ما يقارب 43,500، رفعنا سقف املهاجرين السوفيات إىل 1989يف العام املايل 

وهؤالء (يضاف إىل ذلك، تعهد النائب العام بقبول كل السوفيات املؤهلين للجوء ممن قدموا طلبات . العاملي
احلاصلون على العهد، يختلفون عن الالجئين يف أنهم ال يحصلون على مساعدات مالية من حكومة الواليات 

  ).املتحدة
كما قُدم، باإلضافة . 50,000، رفع الرئيس بوش سقف عدد املهاجرين السوفيات إىل 1990يف العام املايل 

). Special interest(مهاجر فئة اهتمام خاص  30,000إىل ذلك، مشروع قانون جديد إلنشاء فئة جديدة من 
على ذلك ان حق زد . زيادة تناهز املائة يف املائة بالنسبة إىل العام املاضي 80,000ويمثل هذا اجملموع من 

  .مل يزل متاحاً) ألفراد األسرة املباشرة(الهجرة العادي 
لقد بلّغنا . ان موقف الواليات املتحدة من توطين اليهود السوفيات يف األراضي احملتلة واضح) ج

بشدة اإلسرائيليين بوسائل خاصة، وعبّرنا عن رأينا علناً يف أن املستعمرات عقبة يف طريق السالم، وأننا نعارض 
ومع أن الكونغرس يدرس مشروع قانون بمنح إسرائيل املزيد من . توطين اليهود السوفيات يف األراضي احملتلة

األموال ملساعدتها يف إسكان املوجة اجلديدة من املهاجرين، فقد أوضحنا أن مساعدة كهذه ال يمكن أن تستعمل 
وقد بلّغ وزير اخلارجية . لة، بما فيها القدس الشرقيةلتمويل عملية استيعاب اليهود السوفيات يف األراضي احملت
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مارس، أن اإلدارة لن تؤيد تقديم /بيكر اللجنة الفرعية للعمليات اخلارجية التابعة جمللس النواب، يف األول من آذار
 إذا كان ثمة ضمانة بعدم قيام أي نشاط«كفاالت قروض إلسكان اليهود السوفيات املهاجرين إىل إسرائيل إال 

  ».استيطاين جديد
ولئن أراد . والواليات املتحدة قد صرّحت رسمياً بوجوب تسيير رحالت جوية مباشرة بين موسكو وتل أبيب

ويف الوقت نفسه، بلّغ . اليهود السوفيات أن يذهبوا إىل إسرائيل فيجب أن يمضوا من أقرب الطرق وأكثرها مباشرة
فبراير، ان إعالن احلكومة /شباط 22تابعة جمللس النواب، يف وزير اخلارجية بيكر جلنة الشؤون اخلارجية ال

اإلسرائيلية صراحة تعهدها بعدم إسكان املهاجرين اليهود يف الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلين من شأنه أن 
  .يفتح الطريق أمام الرحالت اجلوية املباشرة من موسكو إىل إسرائيل

  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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