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ة الثالثة جمللس السوفيات رخطاب الرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف يف الدو
من االحتاد  يكرر فيه حتذيره إلسرائيل من توطين اليهود املهاجرين ،األعلى

    1]مقتطفات[السوفياتي يف األراضي احملتلة 
      12/6/1990 ،موسكو

  

مية ال تزال أهم عناصر احلوار السوفياتي اإلقلي أن النزاعات –إن جاز القول  –ولذا بالذات نقول 
  .كرس لهذه القضايا القسم األعظم من حمادثات كامب ديفيد ويف هذه املرة. األميركي

إن النزاعات اإلقليمية كانت حتى األمس القريب سبباً لتعقيدات خطيرة يف عالقات االحتاد 
من جميع هذه النزاعات تقريباً ويف جو اجملابهة كان أي واحد . السوفياتي والواليات املتحدة

يف  –وقد نظر . يتحول وبصورة أوتوماتيكية إىل سبب لتصعيد املواجهة بين الشرق والغرب
ولقد ساد يف كامب . إىل كل ما كان يجري يف العامل حينئذ من منظور هذه املواجهة –احلقيقة 

ادة للتنافس بين الدولتين ديفيد موقف جديد يرتبط باالمتناع عن اعتبار النزاعات اإلقليمية م
واآلن ينظر اجلانبان إىل النزاعات . ألول مرة –وعلي أن أقول ذلك  –وهذا األمر نشهده . العظميين

وثمة فهم . اإلقليمية كمأساة حلت بالبلدان املتورطة فيها وكظاهرة سلبية على الصعيد الدويل
بأسرع ما يمكن وتسويتها ال يف اجلهود لوقف هذه النزاعات مشترك أن من الضروري بذل كافة 

وهكذا يمكن القول إن معايير . املعارك بل بالسبل السياسية أي عن طريق احملادثاتساحات 
التفكير اجلديد تغدو اليوم معايير حتدد موقف كل من االحتاد السوفياتي والواليات املتحدة يف 

  .جمال السياسة العاملية هذا

.......  

امة واكتشفنا نقاطاً ه. نزاع الشرق األوسط من كافة جوانبهقة كبيرة لقد بحثنا بالتفصيل وبد
. للتالقي يف عدد من تقييمات أسباب التصعيد الدوري للوضع هناك وجملة من عراقيل التسوية

ورغم تباين مواقف اجلانبين بزغ كما أعتقد . وموقفنا املبدئي معروف وال حاجة إىل تكراره هنا
 التوصل إىل عقد مؤتمر دويل –يف خاتمة املطاف  –يف كامب ديفيد تفاهم على أن من الضروري 

  .وأن على كال اجلانبين العمل من أجل بلوغ ذلك

وبديهي أننا تطرقنا إىل مسألة إسكان املهاجرين من االحتاد السوفياتي يف األراضي الفلسطينية 
ولقد صرح الرئيس بوش بوضوح بأن الواليات املتحدة ضد إقامة . التي حتتلها إسرائيل

أي يف األراضي التي  1967ف حدود العام مستوطنات جديدة للنازحين يف األراضي الواقعة خل
  .وهذا تصريح بالغ األهمية يف سياق لقائنا. حتتلها إسرائيل
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أعلنا من جانبنا، مع اعتبار مناقشة هذه القضية مع الرئيس األسد رئيس سورية والرئيس  ولقد
ا املشترك أما أن تدرك إسرائيل قلقن: مبارك رئيس مصر قبل فترة قصيرة يف موسكو، أعلنا التايل

وتستخلص االستنتاجات املناسبة وإما سيتعين على االحتاد السوفياتي التفكير يف مسألة، هل 
يجدر التوقف موقتاً عن إعطاء التصريحات بالهجرة من االحتاد السوفياتي للمواطنين اليهود 

إىل ما  وأعتقد أن على إسرائيل أن تصغي. طاملا ال توجد التأكيدات الالزمة من جانب إسرائيل
  .ينصحها به الرئيسان معاً وبدأب وأن تتصرف بتبصر

....... 

 
  



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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