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 الهجرة اليهودية"الطاولة املستديرة وموضوعها "وقائع 
 والتي شارك فيها شخصيات" من االحتاد السوفياتي

   1فلسطينية وأميركية وسوفياتية ويهودية وإسرائيلية ومصرية
  

  16/4/1990، موسكو
  

الهجرة اليهودية من "موضوعها " طاولة مستديرة"االثنين املاضي يف موسكو " احلياة" نظمت
شارك فيها السادة فيصل احلسيني رئيس مركز الدراسات العربية يف القدس، " الحتاد السوفياتيا

وعزمي بشارة رئيس قسم الفلسفة يف جامعة بيرزيت، وأحمد اخلالدي الباحث الفلسطيني املقيم 
  .يف لندن، ونبيل عمرو السفير الفلسطيني يف موسكو

األميركية يف العاصمة السوفياتية هم ماكس  وشارك أيضاً أربعة دبلوماسيين من السفارة
روبنسون القنصل العام ووليم غراي املستشار السياسي روبرت سورينسون املستشار القنصلي 

  .وجيمس بولوك امللحق الصحايف

روبرت توردييف كبير املستشارين يف دائرة الشرق األوسط  ةوحضر من وزارة اخلارجية السوفياتي
ي فاسيليف نائب مدير معهد أفريقيا وفيتايل ناوومكين نائب مدير معهد وشمال أفريقيا، وأليكس

االستشراق، وكالهما مستشاران للشؤون اخلارجية يف البرملان السوفياتي، فضالً عن ألكسندر 
احلكومية وألكسندر سميرنوف نائب رئيس قسم الشرق " أزفستيا"بوفين املعلق السياسي لصحيفة 

  ".ينوفوست"األوسط يف وكالة 

وتمثل اليهود بأربعة مندوبين عن التجمعات اليهودية السوفياتية هم تانكريد غالينبولسكي رئيس 
وميخائيل تشلينوف رئيس احتاد املنظمات اليهودية، " أخبار الثقافة اليهودية"حترير صحيفة 

ئيس وفالديمير شابيرو املسؤول عن املركز العلمي السوسيولوجي اليهودي، وألكسندر شموكلر ر
التي يصدرها احتاد املنظمات اليهودية، والصحايف اإلسرائيلي أمنون " نشرة املعلومات"حترير 

  . وحضر السفير املصري يف موسكو أحمد ماهر السيد. كابيلوك

احلضور وفتحت النقاش حول الهجرة اليهودية من االحتاد السوفياتي " احلياة"وبداية شكرت 
  .شرق األوسطوارتباطها بمسيرة السالم يف ال

 التي أتاحت لنا هذا االجتماع وأتاحت زيارة " احلياة"أود بداية أن أشكر صحيفة : فيصل احلسيني
االنتفاضة ورؤيتنا لها، وموقفنا من الهجرة  :االحتاد السوفياتي وأود أن أحتدث عن موضوعين

  .السوفياتية
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د وال تسعى إىل حترير األرض االنتفاضة الفلسطينية ليست عملية عسكرية، بمعنى أنها ال تري
الفلسطينية بالقوة شبراً بعد شبر، االنتفاضة هي حركة من نوع جديد تسعى إىل تغيير الفكر 

ونحن نخوض املعركة على . االنتفاضة هي معركة تخاض من أجل الرأي العام. واملواقف املسبقة
يف السنة األوىل كانت . ويلالرأي العام الفلسطيني، واإلسرائيلي، والعربي، والد: أربع جبهات

معركة . املعركة احلقيقية معركة فلسطينية داخلية من أجل كسب الرأي العام الفلسطيني وتغييره
معركة بين العدل املطلق والعدل املمكن، معركة بين . دارت داخل اجملتمع الفلسطيني وكل فرد فيه

أن تدعم القوى الواقعية املتفهمة وخالل عام كامل تمكنت االنتفاضة . احللم املشروع والواقع
واستطعنا أن نخرج باملبادرة الفلسطينية عام . لطبيعة األجواء اجلديدة، والوضع اجلديد يف العامل

هذا . ، بتبني الواقع واملمكن وليس املطلق19والتي أقرها اجمللس الوطني يف دورته الـ  1988
، وقد بذلنا الكثير لكي نصل إىل هذه القرارات القرار مل يكن قراراً سهالً، وكانت املعركة مؤملة

ولكننا وصلنا يف اللحظة التي قررنا فيها كفلسطينيين أن ننظر إىل املستقبل وأن نتبنى ونتخذ 
  .مواقفنا على أساس توقعاتنا املستقبلية وليس بناء على ذكريات املاضي القريب أو البعيد

توجّهنا . نية وخِضنا بها معركة على املستوى الدويليف العام الثاين حملنا هذه املبادرة الفلسطي
وصل الرسالة الفلسطينية وتتلخص ببساطة يف أننا شعب نإىل أوروبا وإىل الواليات املتحدة ل

ونحن نقاتل من أجل بناء . يناضل يف سبيل حترير نفسه وليس يف سبيل استعباد أي شعب آخر
ضل من أجل تأمين مستقبل أجيالنا وليس من أجل ننا. ىدولتنا وليس من أجل تدمير أي دولة أخر

 .نا فيها انتصارات عديدة على املستوى الدويلقوهذه املعركة حق. تهديد مستقبل أي أجيال أخرى
ستطيع نو. حققنا انتصارات واضحة يف أوروبا، وخطوات متقدمة إىل حد ما يف الواليات املتحدة

سلحين ليس فقط باملبادرة الفلسطينية ولكن أيضاً القول إننا دخلنا العام الثالث لالنتفاضة م
بدعم دويل نستيطع من خالله خوض املعركة من أجل اكتساب وتغيير الرأي العام اإلسرائيلي 

يف هذا العام الثالث كان التركيز على حماوالت إفهام اإلسرائيليين موقف الفلسطينيين . أيضاً
نا على املستوى اإلسرائيلي ذات طابع سياسي ولهذا السبب كانت معركت. ومطالبهم ورسالتهم

ضربنا لهم . وإنساين إلفهام هذا اجملتمع ما هي حقيقة الوضع يف الشرق األوسط وضرورة التغيير
املثل باملوقف الفلسطيني الذي استطاع أن يتغلب على خماوفه وعلى شكوكه، واستطاع أن يقف 

. ذي خضت ضده هذه املعارك طوال تلك السنينع سالماً مع هذا العدو الضليقول إنني يمكن أن أ
بدأت تغيرات داخل اخلارطة . هذا الضغط الداخلي على اجملتمع اإلسرائيلي بدأ يعطي ثماره

لربما مل تنجح االنتفاضة يف تغيير التوازن داخل اجملتمع اإلسرائيلي . السياسية اإلسرائيلية
تمع وإذا أردنا تبسيطاً للنقاش القول بأن ولكنها استطاعت أن تقوم بعملية فرز داخل هذا اجمل

هناك معسكرين داخل إسرائيل؛ اليمين واليسار، أو املعتدلين واملتطرفين، أو احلمائم والصقور، 
. فإن بوسعنا القول إن االنتفاضة أدت إىل زيادة احلمائم حمائمية وإىل زيادة الصقور صقرنة

ابات وسميت حكومة الوحدة الوطنية، مل تستطع ونتج عن ذلك أن احلكومة التي شكلت إثر االنتخ
والصراع يف الشارع اإلسرائيلي حالياً . ولذا سقطت احلكومة. بسبب الفرز أن تفعل أو تتخذ قرارات

بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين املهم أن تخرج حكومة . هو من أجل صنع حكومة تتخذ قرارات
سرائيل بحكومة مثل حكومة الوحدة الوطنية، أو والكارثة أن تستمر إ. قادرة على اتخاذ القرار

وإذا كان القرار نحو . نحن نأمل أن تأتي حكومة تتخذ القرارات. األصح حكومة الشلل الوطني
ولكن إذا . االستمرار يف املسيرة السلمية، فنحن مستعدون للتفاوض والدخول يف معركة السالم
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ونحن . كنه قرار باحلرب فنحن أيضاً مستعدونكانت احلكومة املقبلة قادرة على اتخاذ قرار، ل
واثقون أننا سنثبت ألي حكومة إسرائيلية أن االنتفاضة ال يمكن أن تكسر وال يمكن أن تنتهي إال 

هذه . بتحقيق هدفها وهو الوصول إىل حل سلمي شامل يف املنطقة يقوم على أساس مبدأ الدولتين
نعم، استطعنا تطوير الفكر اإلسرائيلي من أجل تقبل . املعركة التي نخوضها تواجهها عقبات كثيرة

استطعنا أن نثبت . مبدأ أن اإلسرائيليين يجب أن يعيشوا يف هذه املنطقة بجوار دولة فلسطينية
شعب آخر هو يف خاتمة املطاف ضار باجملتمع اإلسرائيلي  للكثيرين أن استمرار احتالل أرض

استطعنا أن نبين لهم خماطر االستمرار يف احتالل . روباألخالق اإلسرائيلية أكثر من أي شيء آخ
  .الضفة الغربية

  

  هجرة اليهود

أحد األخطار التي تواجهنا اآلن وتؤثر يف اجتاه قلب الصورة، هي الهجرة من االحتاد السوفياتي 
رائيليين بالعودة إىل أحالم وهذه الهجرة بدأت تعطي جماالً للكثيرين من اإلس. بأعداد كبيرة

أحالم مفادها أنه ليس من الضروري تسليم األراضي احملتلة، على اعتبار أن . ل الكبرىيإسرئ
باعتبار أن ذلك . ألف أو مليون يهودي جديد 500املشكلة من خالل زيادة عدد يف إسرائيل وجميء 

لن يحل املشكلة الديموغرايف يف الضفة الغربية فقط، بل يمكن أن يكون قاعدة جديدة لالنطالق 
هذه األخطار بدأت تنطلق من اليمين وتؤثر يف . هذه األخطار بدأت تنطلق لتوسع أكبر. ع أكبرلتوس

الشارع اإلسرائيلي باجتاه معادٍ ومضاد للمخططات السلمية أو مشاريع احلل السياسي التي 
  .تبناها املعسكر اآلخر، معسكر احلمائم

  ماذا عن املوقف الفلسطيني؟

اإلنسان يف كل مكان وتطبيق اتفاقية هلسنكي،  ع تطبيق حقوقنحن م. لنا موقف ولنا خماوف
وهذه احلرية التي أعطيت للمواطنين يف . حق اإلنسان يف مغادرة بلده ويعود إليه وقتما شاء

االحتاد السوفياتي بمن فيهم اليهود، هي جزء من هذا احلق، ولكننا نرى لألسف أن الدول الغربية 
من أجل هذه احلرية، سارعت إىل إغالق أبوابها أمام الهجرة  والواليات املتحدة التي ناضلت

وهذا احلرمان أبقى لهم قناة . اليهودية وحرمت بذلك اليهود السوفيات من حقهم يف االختيار
فمبدأ حرية الهجرة يجب أن . وموقفنا هو أن احلقوق واملبادىء ال تتجزأ. واحدة يف اجتاه إسرائيل

وبالتايل على . وبالتايل على العامل أن يتحمل هذه املسؤولية وتبعاتها يرافقه مبدأ حرية االختيار،
  .الواليات املتحدة والدول العربية أن تفتح أبوابها أمام الهجرة اليهودية

ونحن نرفض أن تتجه الهجرة اليهودية إىل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ألن هذه األماكن 
ثم أن هذه الهجرة . ل فيها مشكلة الالجئين الفلسطينييننريد أن نبني فيها ونستوعب فيها ونح

خماوفنا أن الهجرة بهذا احلجم قد تؤدي، وهذا ما . يجب أال تكون على حساب أراضينا أو مياهنا
إىل زيادة وتغلب وعودة األحالم اليمينية املتطرفة يف أرض إسرائيل الكبرى، والتمسك  بدا فعالً،

ثانياً، هم . عقبة حقيقية أمام أي حل سلمي للشرق األوسطباألراضي احملتلة، مما سيضع 
. مواطنون يف إسرائيل يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وحقوقهم مهضومة إنسانياً وسياسياً 
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ولذا فإن يف هذه الهجرة خطراً، إذ يمكن أن تكون مرة أخرى على حساب حقوق الفلسطينيين 
. ومن هنا نرى أن هذه اخملاوف يجب أن تؤخذ بعين االعتبار .املوجودين داخل الدولة اإلسرائيلية

ومن مسؤولية الدولة اإلسرائيلية أن تثبت لنا أنه ال مكان خملاوفنا وذلك من خالل التخلي عن 
األحالم القديمة وإعطاء الفلسطينيين املواطنين يف إسرائيل حقوقهم السياسية واإلنسانية كاملة 

وهذه بالدرجة األولة مهمة دول العامل . طينية يف األراضي احملتلةوعدم التعرض للمصالح الفلس
أي أن تمارس هذه الدول . وحتديداً مهمة الدولتين الكبريين، االحتاد السوفياتي والواليات املتحدة

رقابة مشددة على إسرائيل بحيث ال يكون حل املشكلة اليهودية على حساب املصالح الفلسطينية 
حقيقي يف تطبيق حقوق اإلنسان، أي أن تكون جلميع الشعوب وليس لواحد ويكون هناك توازن 

ومن خالل املبادرة الفلسطينية ال نسعى فقط إىل إنهاء . منها، أو لشعب على حساب شعب آخر
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، بل إىل إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي أيضًا، وهذا مفتاحه 

طينية، على أساس التعامل مع الشعب الفلسطيني كشعب وليس كأقلية أو الوحيد حل املشكلة الفلس
  .سكان منطقة حمددة من العامل، أو التعامل مع املوضوع كقضية الجئين

ونحن نأمل أن تفلح املسيرة السلمية يف املستقبل القريب يف أن تستمر معتمدة احلقوق اإلنسانية 
منطقة الشرق األوسط يحق له ما ال يحق للشعوب والسياسية للشعب الفلسطيني كواحد من شعوب 

  .األخرى بما يف ذلك إقامة دولته املستقلة

 "من الصعب اآلن القول بوجود وجهة نظر سوفياتية واحدة يف املوضوع الذي نحن ": احلياة
ولذا نود سماع واحدة من وجهات النظر السوفياتية عن الهجرة والتوطين وتأثيرهما على . بصدده
  .السالم مسيرة

 كنت أؤثر أن أحتدث بعد عرض املوقف الرسمي للحكومة السوفياتية، إذ يمكن أن : فاسيليف
أود أن أتناول املوضوع ليس من زاوية ضيقة، وهي . تكون طروحاتي خمتلفة عنه بعض الشيء

الهجرة، بل أود التطرق إىل جممل السياسة السوفياتية يف الشرق األوسط ويف اعتقادي أن هذه 
امليثولوجيا . امليثولوجيا والبراغماتية: السياسة ظلت سنوات طويلة تصاغ انطالقاً من أمرين

تكمن يف اعتقادنا سابقاً أن النموذج السوفياتي هو أسمى ما تمخضت عنه احلضارة البشرية، 
البلدان (وكنا نؤيد من يصنع نماذج من نموذجنا، ونتحدث عن ثالثة تيارات يف احلركة الثورية 

ولكن مثال ") احلياة" –" حركة التحرر الوطني"الشتراكية واحلركة الشيوعية يف العامل الرأسمايل وا
أوروبا الشرقية أقنعنا أن هذه امليثولوجيا واملمارسة املرتبطة بها مل تكن حمركاً للتقدم 

أن  أما يف الشرق األوسط، فقد يكون من العجيب. االجتماعي بل معوقاً له، والنتيجة معروفة
امليثولوجيا والبراغماتية كانتا إىل جانب التقدم االجتماعي يف هذه املنطقة أي إىل جانب التحرر 

الوطني لغالبية هذه البلدان وإىل جانب أماين وآمال شعوبها وإىل جانب من يطمح يف تصفية 
نا نعمل كانت هناك إخفاقات واضحة يف سياستنا حيثما ك. القواعد واألحالف العسكرية األجنبية

ويف . واألمثلة معروفة. حثيث إلقامة أو تدعيم نماذج اجتماعية سياسية قريبة إىل نموذجنابشكل 
الوقت ذاته كنا يف الشرق األوسط نسترشد بفكرة حمورية حددت كل نشاطاتنا بصرف النظر عن 

التجابهي  موذجامليثولوجيا والبراغماتية، وأعني فكرة أمن االحتاد السوفياتي كدولة، ويف إطار الن
ونحن اآلن حينما نرفض هذا . بأن عدو عدونا هو، بالضرورة، صديق لنا للعامل كان يسود اعتقاد

النموذج ونلجأ أكثر إىل احلوار، يتضح أن الطروحات الرئيسية كانت تقليدياً، وعلى امتداد سنوات 
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أطراف النزاع، رغم أن طويلة، يف سياستنا حيال الشرق األوسط تتماشى مع الفهم الصحيح ألماين 
وأنا أعني املوضوع الرئيسي وهو . هذه األطراف مل تكن تعترف دائماً بصدقية املوقف السوفياتي

 أن العرب قبلوا أخيراً بفكرة األرض مقابل السالم وفكرة حترير األراضي احملتلة ومنح
وسياستنا . إسرائيل الفلسطينيين حقوقهم الوطنية بما يف ذلك إقامة دولتهم الوطنية وضمان أمن

أما بالنسبة للجانب اإلسرائيلي فإن جزءاً هاماً من الرأي . عموماً مستمرة يف إطار هذه املفاهيم
ال يرد " الدولة الفلسطينية"العام هناك أخذ يؤيد املبادىء األساسية لهذه السياسة رغم أن تعبير 

  .رسمياً حتى على لسان ممثلي حزب العمل اإلسرائيلي

ع الهجرة اليهودية من االحتاد السوفياتي، من الواضح تماماً أن هذه قضية داخلية عن موضو
فاالحتاد السوفياتي ال يمكن أن يشيع الديمقراطية يف عالقاته اخلارجية ويمنح حق . سوفياتية

هذا جانب، أما اجلانب الثاين . اخلروج إىل جميع مواطنيه ويستثني يف الوقت ذاته جزءاً من سكانه
. ي أؤثر أن أحتاشي القول بأن هجرة اليهود من االحتاد السوفياتي هي حماية حلقوق اإلنسانفإنن

ففي اعتقادي أن حقوق جميع القوميات يف االحتاد السوفياتي حممية، أو على األقل يجب أن 
  .حتمى يف إطار الدولة

ضع الديموغرايف يف من جهة، ال أعتقد أن الهجرة أحدثت تغييراً حاداً يف الوما هو احلل إذن؟ 
ونحن وإياكم كخبراء يف شؤون املنطقة نعرف أن ما ال يقل عن نصف سكان إسرائيل من . إسرائيل

أما فيما يخص الوضع يف األراضي احملتلة فإن . اليهود هم نازحون من البلدان العربية أو أبناؤهم
وقع عدداً من  يوفياتفمن املعروف أن االحتاد الس. هذه قضية مبدئية يف السياسة اخلارجية

وإذا كان . املواثيق الدولية التي تمنع تغيير الوضع الديموغرايف وغيره يف األراضي احملتلة
مواطنو االحتاد السوفياتي السابقون بعد وصولهم إىل إسرائيل يبدأ توطينهم يف األراضي احملتلة 

رأيه يف هذا اخلصوص يف  يوقد عرض االحتاد السوفيات. فإن هذا االنتهاك فظ للقانون الدويل
ولكن ما العمل بعد ذلك؟ لألسف فاحلكومة . جملس األمن وغيره من اجلهات ذات العالقة

اإلسرائيلية بينت غير مرة أنها تتجاهل مطالب اجملتمع الدويل، وقد تستمر يف هذا التجاهل، 
كثر تشدداً حيال قضايا وأعتقد أنه يمكن للرأي العام أو للهيئات السوفياتية املعنية اتخاذ موقف أ

نعم لديمقراطية الهجرة، نعم حلق خروج أي مواطن من االحتاد السوفياتي، ولكن ليس حلل . الهجرة
ويف إطار التسوية السلمية . املشاكل اخلاصة على حساب الشعوب األخرى والفلسطينيين حتديداً

العامل فإن مشكلة توطين اليهود  التي يدعو إليها االحتاد السوفياتي والتي جتد إجماعاً واسعاً يف
د حل مشكلة الشرق األوسط، وتعقّد اخلروج من املأزق، السوفيات يف األراضي احملتلة يمكن أن تعقّ

وأعتقد أنه يف ظروف انتشار السالح الصاروخي والكيماوي . بل وتعقّد مستقبل إسرائيل ذاتها
سالمية يف الشرق األوسط، فإن أمن وربما النووي بعد فترة ما، ويف ظل تنامي األصولية اإل

إسرائيل ال يكون يف زيادة عدد مواطنيها بضع مئات من اآلالف وال يف مواصلة احتالل األراضي 
الفلسطينية، بل يف تسوية املشكلة وعقد معاهدة سالم طبيعية مع اجليران، ويف دخول إسرائيل 

  .األوسط، وحينذاك سوف تصفى املشاكلومعها الدولة الفلسطينية احملتملة يف أسرة بلدان الشرق 

 الذي شكل " وعد"أنا أمثل احتاد املنظمات اليهودية يف االحتاد السوفياتي : ميخائيل تشلينوف
قبل أربعة أشهر وهو يضم أكثر من مائتي منظمة يهودية يف أراضي بلدنا، وهي منظمات لها 

قي ولذا فإنه ال يتوخى صياغة واحتادنا ذو طابع تنسي. اجتاهات ومنطلقات سياسية خمتلفة
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ولذا فإن ما سأطرحه . مواقف سياسية موحدة حيال قضايا عديدة منها النزاع يف الشرق األوسط
  .ورأي القسم األساسي من املنظمات املنتمية إليه" وعد"يمثل وجهة نظر جزء كبير من قيادة 

وحيدهم مع الشعب اليهودي دة تلليهود السوفيات إىل إسرائيل وإعاجتري حالياً هجرة جماعية 
شاق، وكان مطلباً  وأن هذا إجناز حققه اليهود السوفيات عبر نضال. على أراضي الدولة اليهودية

ولذا نحن نؤيد جهود احلكومة السوفياتية يف إشاعة . من اجملتمع الدويل أيده قسم كبير
يف االحتاد السوفياتي الديمقراطية يف عملية الهجرة، ويف الوقت احلاضر أصبحت حياة اليهود 

صعبة إىل حد كبير بسبب تزايد احلركات الراديكالية اليمينية التي يتصف بعض منها بطابع نازي 
ويف حاالت عديدة أدى . جديد وهذا يخلق خطراً أكيداً على وجود شعبنا يف االحتاد السوفياتي

ايد اخملاوف والهلع يف أوساط التطور املنفلت عملياً ملثل هذه احلركات الفكرية إىل قلق شديد وتز
وينحصر موقفنا يف أن احلركات . السكان اليهود السوفيات مما شكل حافزاً قوياً على الهجرة

السياسية ذات الطابع النازي يف االحتاد السوفياتي والتي ما زالت ضعيفة حتى اآلن يمكن ويجب 
ىل أن احتادنا وهيئات ديمقراطية وأود يف هذا السياق أن ألفت نظركم إ. وقفها قبل فوات األوان

أخرى وجهت مراراً نداءات إىل احلكومة السوفياتية والرئيس غورباتشوف تطالب فيها بشجب 
العداء للسامية واليهود صراحة وفوراً، والتنديد بمحاوالت جعل اليهود، مرة أخرى، كبش فداء عن 

قود األخيرة ولألسف العميق فإن تلك الويالت واملصائب التي حلت بالشعب السوفياتي خالل الع
وال يمكن أن نعتبر أقوال . هذه النداءات مل يستجب لها حتى اآلن ومل نحصل على جواب واقعي

غورباتشوف يف مؤتمر الكومسمول األخير حماولة للتهرب من املوقف الواضح الذي ما زلنا 
  .ننتظره

وخاها احتادنا، وحتديداً احلفاظ على أما الهجرة إىل إسرائيل فإنها تتجاوب مع األهداف التي يت
ويف حينه، عند مناقشة موضوع الهجرة اليهودية يف . اليهود السوفيات كجزء من الشعب اليهودي

أخرى، توصلنا إىل  من العام املاضي ويف حمافل) ديسمبر(مؤتمرنا يف موسكو يف كانون األول 
ئي حلقوق اإلنسان يجعالننا نؤيد كل رأي مفاده أن الطابع الديمقراطي الحتادنا والدعم املبد

احلقوق ومنها حرية اختيار مكان اإلقامة، وحرية مغادرة البلد أو العودة إليه وفقاً مليثاق حقوق 
  .اإلنسان

أما الهجرة أو . ونحن نعتبر هجرة اليهود السوفيات إىل البلدان الغربية إحقاقاً حلقوق اإلنسان
ملية قومية، ذلك أن إعادة توحيدهم مع الشعب اليهودي على العودة إىل إسرائيل فنحن نعتبرها ع

) عرقية(أراضي الدولة اليهودية تكفل بقاء جزء من اليهود السوفيات كحملة لثقافة وسمات اثنية 
توطين اليهود السوفيات وأما بالنسبة لقضية األراضي، فأعتقد من حيث املبدأ أن مسألة . حمددة

والتي طرحت فجأة على الصعيد الدويل هي يف الواقع ذات طابع  يف يهودا والسامرة وقطاع غزة
وخالل العام املاضي انتقل إىل إسرائيل . سياسي، طابع مزايدة كالمية، أكثر منها مشكلة واقعية

، وحتى ذلك تم 175إال ") احلياة" –احملتلة (عدد كبير من اليهود ولكن مل يقم منهم يف األراضي 
ومن املهم جداً بالنسبة لنا أن احلكومة اإلسرائيلية، وفق . داخل إسرائيل بعد فترة استيعاب معينة

تعهدات تلقيناها غير مرة من كبار ممثليها، ليست لديها برامج رسمية لتوطين اليهود السوفيات 
ثم أن موضوع توطين اليهود السوفيات السابقين يف أراضي إسرائيل تتواله عملياً . يف األراضي

إن . التي يمنع نظامها الداخلي القيام بنشاطات خارج ما يسمى باخلط األخضر "سحنوت"وكالة 
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املهاجرين اليهود السوفيات حالياً هم أناس يبحثون يف غالبيتهم عن السالم والدعة وإمكانية 
وهو ال يريدون استبدال خطر اجملابهة مع القوى . احلياة الهادئة يف أحضان الشعب اليهودي

ومن جهة أخرى . وال يريدون أن يتورطوا يف نزاع الشرق األوسط هنا بخطر آخر،املعادية لليهود 
دة فهذه األراضي كانت ديث متنازع عليها من قبل أطراف عفإن األراضي التي يدور عنها احل

مطالباً بها من قبل األردن الذي كانت واقعة حتت إشرافه، ويطالب بها أيضاً جزء من اجملتمع 
ليهود السوفيات السابقون فحينما يسكنون يف إسرائيل يصبحون مواطنين أما ا. اإلسرائيلي
وبديهي أننا ونحن يف االحتاد السوفياتي يصعب علينا أن نؤثر تأثيراً جدياً على سلوك . إسرائيليين

  .مواطنين إسرائيليين هم أحرار يف اتخاذ مواقفهم

وأود أن أستغل فرصة وجود السيد . تييف االحتاد السوفيا يقلقنا موقف الفلسطينيين: مسألة أخرى
احلسيني وممثل الفلسطينيين الرسمي يف االحتاد السوفياتي السترعاء انتباههم إىل أن جمموعات 

  . من الفلسطينيين تتعاون مع منظمات وتيارات سياسية معادية لليهود كنت حتدثت عنها

كانون األول  22 – 18ي يف وأثناء انعقاد مؤتمر اجلمعيات اليهودية يف االحتاد السوفيات
حتت شعار استغربناه وهو ) أمام مقر املؤتمر(جرت تظاهرات فلسطينية يومية  1989) ديسمبر(
. وقد جرى اليوم حديث عن الطابع اإلنساين التحرري للحركة الفلسطينية". االنتفاضة اليوم وهنا"

اد ل االنتفاضة إىل أراضي االحتالفلسطينيين تعهدات بأنهم ال ينوون نق وبودي أن أسمع من ممثلي
ولألسف الشديد فإن . ثار احتجاجاً فقط بل ومن الدولة السوفياتيةالسوفياتي األمر الذي لو تم أل

إىل موسكو، ) ديسمبر(تيار احلجارة الذي أصبح مألوفاً لدى اإلسرائيليين نقل يف كانون األول 
ثم أن هناك أشخاصاً معروفين بعدائهم  .وكان مندوبو مؤتمرنا شهوداً على هذا املنظر املؤسف

وهذا ينطبق على السيد  .السافر لليهود يحصلون على دعم مباشر من املنظمات الفلسطينية
يفغيني يفسييف الذي له مؤلفات ذات طابع معاد لليهود، وعلى يميليانوف ) املتويف حالياً(

عن إزالة الصهيونية بمساعدة  املوجود حالياً يف مستشفى لألمراض العقلية والذي أصدر كتابه
وأعتقد أن على املنظمات الفلسطينية أن تطرح بشكل أوضح، وخاصة . من منظمات فلسطينية

فمنذ فترة . ملمثلي املنظمات اليهودية يف االحتاد السوفياتي، موقفها من النزاع يف الشرق األوسط
ومواد تفند التصريحات  غير بعيدة كانت توزع يف معارض الكتب واألسواق الدولية ملصقات

السلمية التي نسمعها أحياناً من عدد من القادة الفلسطينيين وتتضمن دعوة صريحة لتصفية دولة 
  .وهذا ما ال يمكن أن تقبل به املنظمات اليهودية يف االحتاد السوفياتي. إسرائيل

 من االحتاد أشير إىل أن موضوع الطاولة املستديرة هو الهجرة اليهودية : ماكس روبنسون
السوفياتي وليس الهجرة اليهودية إىل إسرائيل ولذا لدينا يف هذا الشأن عدة نقاط نود أن نثيرها 

ألن الواليات املتحدة كما تعلمون هي مستقبلة رئيسية للمهاجرين السوفيات، من يهود وغير 
ة الشاملة إىل يجب النظر إىل الهجرة السوفياتية إىل الواليات املتحدة يف سياق الهجر. يهود

ألف مهاجر سنوياً على أساس جمموعة من الضوابط مركز  500الواليات املتحدة والتي تقبل 
وهناك اآلن طابور من املنتظرين واملؤهلين لقبولهم يتألف من مليوين . ثقلها الروابط العائلية

ة بعين املاضيوبما أن الهجرة من االحتاد السوفياتي كانت مقيدة بشدة طوال السنوات الس. شخص
دة قاعدة واسعة من الذين يمكن أن يشكلوا مالذاً ألقرباء سوفيات فإنه ال توجد يف الواليات املتح
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ونحن نتوقع أقل من ألفي مهاجر سوفياتي، باملعنى . يودون الهجرة إىل الواليات املتحدة لهم
 PRO) ؟(ين أحدهما قية سيقبلون وفق برناجمبوال. الكالسيكي الضيق للمهاجر، خالل هذا العام

  .واآلخر برنامج الالجئين

لقد كانت . أود قول حكمتين عن األفق التاريخي للهجرة السوفياتية إىل الواليات املتحدة األميركية
وللعلم أن السلطات السوفياتية ال تعطي سمة خروج . Sheradeهذه الهجرة قائمة على أساس 

ن والعدد الكبير من السوفيات الراغبين يف الهجرة لغرض الهجرة عموماً، بل للهجرة إىل بلد معي
إىل الواليات املتحدة، بل إىل إسرائيل فقط ومع ذلك فنحن نسمح لهم أن يغيروا آراءهم وهم يف 

ليذهبوا منهما، وبعد أن يغادروا االحتاد السوفياتي، إىل الواليات املتحدة  روما أو يف فيينا
جداً ألننا نتحمل مسؤولية إيواء هؤالء وإلباسهم وإطعامهم وهذه عملية أصبحت مكلفة . األميركية

وتتكلف احلكومة . ونقلهم بعد وصولهم إىل فيينا وطلبهم الذهاب منها إىل الواليات املتحدة
. األميركية مبلغ سبعة آلف دوالر لكل الجىء يقبل يف الواليات املتحدة ويشمل ذلك األطفال أيضاً

مليون دوالر للمهاجرين السوفيات الذين  140زامات مالية بمبلغ والواليات املتحدة تعهدت الت
وخالل الثالث  1989و 1988مليون دوالر للعامين املاليين  280و 1988قبلوا العام املايل 

. ألف الجىء سوفياتي 100مليون دوالر الستيعاب  700سنوات املاضية أنفقنا ما جمموعه 
ألف الجىء من مناطق أخرى يف العامل  192يات املتحدة وخالل الفترة نفسها أيضاً ستقبل الوال

وهذه عملية مكلفة ولذا فإننا قررنا أن نغير  .بليون دوالر 1,4وستبلغ الكلفة اإلجمالية لذلك نحو 
من السفر إىل فيينا وروما ثم  Sheradeبرنامج الـ  1989) أكتوبر(يف األول من تشرين األول 

مما يوفر علينا اإلنفاق على الفنادق ) إىل إسرائيل(اشرة من موسكو تغيير الرأي هناك إىل السفر مب
  .والنقل والطعام واملالبس واخلدمات الصحية وهي غالية جداً يف هذه العواصم األوروبية الغربية

ألف سمة مغادرة إىل  238أصدرت  1989أنها خالل عام  ةوحديثاً أعلنت احلكومة السوفياتي
ىل اخلارج وليست الواليات املتحدة وال إسرائيل هما أكبر بلد يتوجه إليه أفراد رغبوا يف الهجرة إ

ألف سوفياتي  100املهاجرون السوفيات، بل أنه أملانيا الغربية التي هاجر إليها أكثر بقليل من 
 8(وبعدها اليونان ) ألفاً 13(ثم إسرائيل ) ألفاً 45(وتليها الواليات املتحدة . يف العام املاضي

  ).من االحتاد السوفياتي(مهاجر  1000وقبلت كندا ألفي مهاجر وأستراليا  ).آالف

ما العمل؟ وأظن أن اجلواب هو مسيرة السالم يف : أعتقد أن السيد فاسيليف طرح السؤال الصحيح
. الشرق األوسط وعلى أطراف النزاع يف املنطقة أن يبدأوا بالتحدث مع بعضهم إىل بعضهم اآلخر

لك ويسوون اخلالفات بينهم وعندما سيتم التوصل إىل حل دائم وعادل يف وعندما سيفعلون ذ
  .الشرق األوسط نعتقد أن قضية الهجرة اليهودية السوفياتية ستتالشى كموضوع يثير النزاع

شعرت باالرتياح ألن املوقف األميركي من هجرة اليهود إىل إسرائيل كان قريباً جداً  وأخيراً فإنني
األوىل . ولكن هناك نقطة أو نقطتين لدينا توجد حولهما خالفات كبيرة. سينيمن موقف السيد احل

نحن ال . إقامتهتتعلق بما قاله من أن اجلانب الفلسطيني يؤمن بحق اإلنسان يف اختيار مكان 
وال أعتقد بوجود أي بلد . ي بلد يمتلك حقاً وطنياً يف أن يقرر من يهاجر إليهفأ. نوافق على ذلك
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وال أعتقد أيضاً أن هناك أي اتفاقات دولية تفيد بأن للناس . أبوابه دون تمييز للهجرةاليوم يفتح 
وأذكركم بأن . فهذا أمر يقرر عبر مفاوضات واختيار واتفاق. حقاً يف اإلقامة حيثما يشاؤون

وواضح أننا ال نستطيع أن نفتح . مليوين شخص ينتظرون دورهم يف الهجرة إىل الواليات املتحدة
نا على مصراعيها وال نوافق على أن للناس احلق يف اختيار املكان الذي يريدون اإلقامة فيه أبواب

  .إال باالتفاق مع البلد املعني

من أن الواليات املتحدة بدأت تغلق أبوابها يف  يوالنقطة الثانية بالنسبة ملا قاله السيد احلسين
وال شيء أكثر من هذا القول أبعد عن . لهجرةالوقت ذاته الذي بدأ فيه االحتاد السوفياتي بإطالق ا

. أبوابها 1989إن الواليات املتحدة أغلقت عام  دي أن أفند هذه اخلرافة التي تقولوبو. احلقيقة
وال أقصد املهاجرين اليهود بل جميع . الجىء سوفياتي 800فقبل أربع سنوات قبلنا أقل من 

. ألفاً 20ازداد إىل  1988ويف عام  3600إىل  ارتفع العدد 1987ويف عام . املهاجرين السوفيات
فهل . ألفاً 75ألفاً و 65وخالل هذا العام سيكون العدد بين  .1989ألفاً عام  52ثم أصبح العدد 

كانت لدى السفارة  1990وخالل عام . يبدو هذا أننا نغلق أبوابنا؟ األمر ال يبدو كذلك بالنسبة إيلّ
ألف سوفياتي راغب يف الهجرة إىل الواليات املتحدة التي ال  80األميركية يف موسكو خطط بقبول 

  .تغلق أبوابها بل تفتحها أوسع فأوسع مع كل عام

أما يف حلقة . يف حلقة أمس جرى احلديث عن هجرة اليهود السوفيات وكان االتفاق يف العموميات
ة حرارة احلوار، اليوم، فيالحظ أن النقاش دخل يف اخلصوصيات، األمر الذي ساهم يف رفع درج

وخصوصاً عندما حتدث ممثل اليهود السوفيات عن حقوق اإلنسان وجتاهل حقوق الشعب 
واستدعى هذا التجاهل املقصود رد فعل عنيف من السفير . الفلسطيني املشرد يف أصقاع األرض

الوطن ليهود العامل وخلطهم بين " ازدواجية االنتماء"الفلسطيني يف موسكو الذي طالب بحل مسألة 
  .والدين، وعدم حسن اخليار بين هوية الدولة التي يعيشون فيها والهوية الثانية التي يطالبون بها

  "احلياة" –موسكو 

 األول رأي عربي يقول . ضد رأيين شائعين يف مسألة الهجرة أود أن أحتدث: ألكسندر سميرنوف
. أميركية عقدت يف مالطا –ة إن اتساع نطاق الهجرة إىل إسرائيل يتم يف إطار صفقة سوفياتي

كل ما يف األمر أنه تطابق زمنياً تيار الهجرة وبعض . ولكن ال توجد حجج جدية وفعلية تؤيد ذلك
ومن . اإلجراءات األميركية الرامية إىل تنظيم دخول املهاجرين السوفيات إىل الواليات املتحدة

ال أعتقد أن معاداة السامية التي  فأنا. جهة أخرى أود االعتراض على ما قاله السيد تشلينوف
وأعتقد أن . يف الهجرة ةنزدريها ونشجبها نحن املثقفين الروس، هي السبب الرئيسي لتزايد الرغب

اجتماعي والعامل الثاين أيديولوجي ناجم عن تأثير السياسة  –العامل الرئيسي هو اقتصادي 
، ولو جرت حماوالت يف البيت الذي أسكنه وأنا أكره أعداء السامية. اإلسرائيلية والفكر الصهيوين

ولكن معاداة السامية . لتدبير اعتداءات ضد اليهود لكنت مبادراً إىل التصدي ملثل هؤالء األشقياء
  .اقتصادي –التي لألسف تتنامى عندنا ليست هي السبب األساسي للهجرة، بل هو اجتماعي 

بعض مواطنينا إىل قوميين يدينون بالوالء  يسعى اإلسرائيليون واجلهات املرتبطة بهم إىل حتويل
إلسرائيل قبل أن يبت هؤالء املواطنون السوفيات نهائياً يف ما إذا كانوا سيرحتلون إىل إسرائيل أم 
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، إىل إيجاد أو توفير بنية أساس  "إرغون تسيوين"وتشير وثائق املنظمات اإلسرائيلية، ال سيما . ال
فاالحتاد السوفياتي ال . نعيش اآلن عهد التخلي عن األيديولوجيةإننا . كاملة الستيعاب املهاجرين

وال تطبق . اللينينية –يجرب يف الشرق األوسط حالياً سياسة تعتمد بالكامل على املاركسية 
سورية، بل وحتى العراق، سياسة خارجية تستند إىل مسلمات البعث العربي، واليمن اجلنوبي ال 

إال إن إسرائيل، ويا لألسف، ال تزال من نواح كثيرة تطبق . ربيةينطلق من مسلمات القومية الع
وتريد احلكومة اإلسرائيلية أن تستوعب أراضيها أكبر . سياسة تعتمد على املسلمات األيديولوجية

وهذا . إال إنها تخلق بذلك صعوبات أمام وجودها يف املنطقة. عدد ممكن من املهاجرين املرتقبين
فباإلمكان استيعاب عدة مئات اآلالف من اليهود، ولكن . ر فاسيليفما حتدث عنه البروفسو

إسرائيل ستواجه صعوبة كبيرة يف التواجد والتكامل يف الشرق األوسط، يف حين أن مستقبل 
قبل أيام قال السيد سايمون . إسرائيل السلمي جزء من الشرق األوسط الذي هو يف غالبه عربي

وظهر يف . وا بعيد الفصح يف إسرائيللفوفيات احتيهود السأن آالف ال" سي.بي.بي"ل الـمراس
أبطال جدد يف الشطرجن، وارتفع مستوى الباليه، وسيساعد الرياضيون اجلدد إسرائيل يف  إسرائيل

الفوز يف األلعاب األوملبية، وكما هو شأن أية موجة من املهاجرين يمكن لهؤالء اليهود أن يجعلوا 
هو هل ستدفع هذه القوة إسرائيل نحو السالم أم بالعكس توقف سيرها إسرائيل أقوى، لكن السؤال 

ولوال هذه الوجبة الكبيرة من املهاجرين لصار . وأنا أشاطر املراسل األميركي خماوفه تلك. نحوه
يف املئة  50إىل  45من  2010الفلسطينيون يف إسرائيل واألراضي احملتلة يشكلون يف العام 

أما اآلن، يف ظل . ان هناك تعادل والختفى املبرر األيديولوجي للصهيونيةتقريباً من السكان، ولك
إن . الوتائر احلالية للهجرة، فإن نمو السكان العرب سيكون أقل بكثير من نمو اليهود يف إسرائيل

اجملابهة، واحلوار السلمي أو غير السلمي عموماً يجري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والعامل 
ولذا فإن . قدم دعماً سياسياً فقط، ويتدخل يف احلوار، وأحياناً ليس بالشكل األفضلالعربي ي

 –وأنا قلق جداً لتأزم العالقات العربية . اإلمكانات السكانية الديموغرافية تتسم بأهمية بالغة
فالعامل العربي يجد . وأعتقد  أن القضية هنا ليست يف الهجرة فقط. بسبب الهجرة ةالسوفياتي

وقد الحظ زميلي أن مقولة التوبة ليست . بة يف هضم بعض عناصر بيريسترويكا عندناصعو
متطورة كثيراً لدى األوساط اإلسالمية العربية كما يف األرثوذكسية الروسية حيث أولعنا بها 

. عندما تنتهون من تعرّيكم تكفون عن التوبة: كثيراً، وتسميها تلك األوساط بتوبة التعرّي وتقول
فقد ظهر تعدد األحزاب يف . أمور كثيرة أخرى، لكن العام العربي أيضاً ال يراوح يف مكانه وهناك

األردن، وهو موجود يف املغرب واجلزائر، ويمكن أن يظهر غداً يف سورية، لكن التبدالت العاصفة 
ويقول كلوفيس مقصود ممثل . جداً يف جمتمعنا ويف أوروبا الشرقية بدت مفرطة بالنسبة للعرب

اجلامعة العربية يف نيويورك أن العرب إبان احلربين العامليتين األوىل والثانية وقعوا ضحية أزمة 
احلضارة الغربية التي ولدت هتلر والنازية املعادية لليهود، أما اآلن فقد غدا العرب ضحية ألزمة 

متفقًا معه وأنا لست . االشتراكية يف االحتاد السوفياتي ويف أوروبا الشرقية على حد سواء
وأتناول اآلن مسألة آثار هذه الهجرة . د كبيرة الداللةبالكامل، لكن كلمات الدكتور مقصو

أعتد أن الهجرة املفرطة، مئة ألف وأكثر سنوياً، تعزز مواقع القوى اليمينية يف إسرائيل . وعواقبها
لكثيرين من مواطنينا إن ا. والتي ال تميل إىل احلوار، كما أن يمكن أن تنسف مواقع حكومة بيريز

، فقد ناليهود السوفيات لن يصبحوا أبدًا، أو يف القريب العاجل على األقل، شيوعيين وال اشتراكيي
جربوا ذلك يف بالدنا، وعلى األكثر سيؤيدون األجنحة اليمينية يف األحزاب واملنظمات، وليس ذلك 

  .فرصة جيدة للسالم يف إسرائيل
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 يسعني إال أن أوافق ياسر عرفات عندما قال ملاذا ال أستطيع أنا ال .أتناول اآلن مسألة احلقوق
وإخواين اللذين ولدوا يف فلسطين وعاش فيها أسالفنا آالف السنين أن نعود إىل أراضينا، يف حين 

من الناس الذين ال يمتون بصلة إىل إسرائيل يتمتعون باحتالل أماكننا يف بالدنا كثيرة أن آالفاً 
ولذا ينبغي مناقشة هذه املسألة ليس فقط من حيث . كية ويجدون كل شيء جاهزاًبالنقود األمير

إسكان املهاجرين اليهود يف الضفة الغربية وقطاع غزة، بل ومن حيث هجرة اليهود إىل إسرائيل 
كانون  11الصادر يف  194قبل أيام أعاد الرئيس جيمي كارتر إىل أذهان اجلميع القرار  .نفسها
إبان احلرب الفلسطينية والذي نص على أن جميع الالجئين، الفلسطينيين  1948) ديسمبر(األول 

أساساً، لهم احلق يف العودة إىل ديارهم، وإىل حياتهم السلمية، ومن ال يرغب يف العودة يحصل 
أن يحصلوا على تعويض عما ضيعوه من أمالك إبان  على تعويض، أما الذين يعودون فيجب

. أنني ال أعرف حادثة واحدة عاد فيها ولو شخص واحد وفقًا لهذا القرارومما يؤسف له . احلرب
إىل إسرائيل بقدر ما يمنح  سيساعد يف ربط الهجرة الواسعة وكنت آمل بأن اجملتمع الدويل

فمن . ثم أن إسرائيل نفسها تقلق الفلسطينيين، وهم على حق يف ذلك. الفلسطينيين حق العودة
أما الذي . على جمع شمل العوائل مع حقها يف امللكية يف إسرائيل الضروري أن توافق إسرائيل

وتم تهجير . فخالل العام الفائت وحده تفرقت أكثر من مائتي عائلة. يجري اآلن فهو العكس
  .األطفال والنساء، فاضطر اآلباء إىل اللحاق بهم

. ا موجود يف اخلارجإن الكثير من مواطنينا السوفيات يرتابون بالصهيونية ليس فقط ألن مركزه
إن إسرائيل جتعل . فإن مركز اإلسالم يف اخلارج أيضاً، ومركز الكاثوليكية موجود يف الفاتيكان

فليتواصل الناس دون استعجال إىل حل . انين السوفيات موالين لها قبل األوالكثيرين من املواطن
وبهذا . على الناسخاص بهم، وال يجوز ألحد أن يشوش عليهم ذلك، ولكن ال موجب للضغط 

اخلصوص أعرب عن أسفي الستمرار الضغط األميركي، وخصوصاً ضغط اللوبي اإلسرائيلي على 
االحتاد السوفياتي، حيث يطالبون بفتح خط جوي مباشر دون إبطاء، ويطالبون بإخالء جميع 

ننا، ويهددون ويف حالة العكس يهددو. وهذا غير ممكن. اليهود الراغبين يف السفر إىل إسرائيل فوراً
فينك، وبعدم  –نائب الرئيس كويل، ناهيك عن اللوبي اإلسرائيلي، بعدم إلغاء تعديل جاكسين 

  .إنني أرفض هذا الضغط. اتخاذ إجراءات أخرى

 عندما بدأت أتعلم اللغة، كان ذلك . أنا أفضل أن أتكلم بالعربية وأقول لكم السبب: أمنون كابيلوك
وفخر يل أن أشترك يف ندوة . تي كانت تصلني كل يوم بعد صدورهاال" احلياة"بمساعدة صحيفة 

. وأحدد مالحظاتي حول موضوع احلوار بشأن الهجرة اليهودية. وأتكلم بلغتكم" احلياة"صحيفة 
الهجرة إىل إسرائيل هي لب الصهيونية التي هي أيديولوجية الدولة  واملالحظة األوىل هي أن

إىل إسرائيل شيئاً مهماً أكثر من السالم  اإلسرائيليين تعتبر الهجرة والغالبية الساحقة من. اليهودية
مع اجليران، ويمكن أن يكون ذلك شيئاً غريباً ال يصدقه املستمع، ولكن الضغوط على إسرائيل 

وغالبية الشعب اإلسرائيلي، . كل شيء آخر ممكن باستثناء الهجرة. بخصوص الهجرة مل تنفع
ن الهجرة ليست فقط مساعدة مادية، ولكنها مساعدة معنوية لهذا ملاذا؟ أل. مستعدة للتضحية

هذا هو بعث جديد للصهيونية بعد سنوات . هكذا ترى هذه املسألة غالبية اإلسرائيليين. الشعب
طويلة من عدم هجرة اليهود إىل إسرائيل، وليس ذلك فقط بل حصلت هجرة مضادة من سنة 

  .، بعد حرب أكتوبر إىل هذه األيام1973
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إذا كان . الصهيونية بجملة واحدة هي جلب كل اليهود إىل فلسطين، إىل إسرائيل، إىل أرض إسرائيل
البعض يقول إذا كان . هذا على حساب العرب أو مل يكن فهذه مسألة ثانوية بالنسبة لإلسرائيليين

كن واآلخرون يقولون ال، هذا حتماً على حساب العرب، ول. هذا على حساب العرب ال نريده
املوجة الكبيرة للهجرة التي . الصهيوين معناه إنسان يريد أن يركز كل يهود العامل يف إسرائيل

ألف يهودي، يف غضون  600كانت إسرائيل تضم  1948يف . أعطتها احلياة كان فوراً بعد إقامتها
، من ومن عدة بلدان عربية) بعد احلرب العاملية(أوروبا سنوات هاجر إليها مليون ونصف من  3

ل عن الهجرة ووأق. والهجرة من االحتاد السوفياتي جاءت فيما بعد. العراق، واملغرب، ومصر
فإن ربع مليون . أنه ليس جديداً أن يهوداً من االحتاد السوفياتي جاؤوا إىل إسرائيل ةالسوفياتي

اجات يهودي من االحتاد السوفياتي وصلوا يف عهد بريجنيف إىل إسرائيل، ومل تكن هناك احتج
يف . أحد يف إسرائيل يجد صلة بين املناطق احملتلة والهجرة ملاذا؟ أوالً، مل يكن. يف ذلك الوقت

أن أبواب الواليات  الشيء الثاين. ىهذه األيام تكلم زعيم إسرائيلي عن ضرورة إسرائيل الكبر
ا أقوال مقنعة استمعت إىل كالم املمثل األميركي وأقول إنه. املتحدة كانت مفتوحة يف ذلك الوقت

موجة . فاليوم وضع جديد. كما أعطاها ولكن هي مقنعة بالنسبة للوضع الذي كان قائماً قبل سنة
كبيرة من اليهود السوفيات الذين يريدون أن يهاجروا وإمكانية اخليار التي كانت معطاة إليهم يف 

. لواليات املتحدة قليل جداًالسابق ليست موجودة اليوم ألن عدد اليهود الذين يمكن أن يدخلوا إىل ا
صحيح أن االحتاد . وأقول هذه التقييدات األميركية جاءت عندما تصاعدت موجة الهجرة اليهودية

السوفياتي ال يمكن أن يغلق أبوابه وال أحد يقول لالحتاد السوفياتي أن يغير سياسته بالنسبة 
يوجه للواليات املتحدة التي غيرت وإذا كان من املمكن وجود اعتراضات، فهذا . للهجرة اليهودية

املالحظة . ولذلك عدة تفسيرات وال أريد أن أتطرق إليها. القوانين، كما قلت، يف هذا الوقت بالذات
الستيعاب الهجرة ليست إسرائيل بحاجة إىل األراضي . الثانية عن الهجرة واملناطق احملتلة

يف  كن استيعاب واستيطان جماهير كبيرةاليوم بالتكنولوجيا املتطورة يم. هذا غباء. احملتلة
ثالثون ألف كيلومتر مربع وعشرة ماليين نسمة، يف حين . مناطق حمددة، مثالً نأخذ بلجيكا

النقب فارغ، . إسرائيل واحد وعشرون ألف كيلومتر مربع وأربعة ماليين ونصف مليون نسمة
تلة، ولكن اليمين اإلسرائيلي إسرائيل ليست بحاجة إىل األراضي احمل. والنقب ليس أراضي حمتلة
آخرون يف اليمين يقولون إن إسرائيل بحاجة إىل األراضي احملتلة . يقول إننا بحاجة إىل ذلك

هذا هو عذر واملثل العربي يقول . ألسباب أمنية، وآخرون يقولون ألسباب تاريخية وإىل آخره
الستيعاب هذه املوجة الكبيرة من فالكل يعرف أن األراضي احملتلة ليست ". العذر أقبح من الذنب"

النقطة األخيرة بخصوص اليهود السوفيات . فإسرائيل ليست بحاجة إىل األراضي احملتلة. الهجرة
هناك أناس . الكل يعرف أن التغيير يف إسرائيل مهم من أجل عملية السالم. القادمين إىل إسرائيل

ن السالم، وآخرون يفكرون بأن اليمين يفكرون بأن االشتراكيين أو اليساريين هم الذين يحملو
القوي هو الذي يفعل ذلك، أن املهاجرين من االحتاد السوفياتي يف غالبيتهم يقوون املعسكر 

وهم يرون يف االشتراكية اإلسرائيلية أو يف الديمقراطية االشتراكية نمطاً من . هذا واقع. اليميني
روا من هذا البلد وال يريدون أن ينضموا إىل هذا أنماط االشتراكية يف االحتاد السوفياتي وقد هاج

ولكن بعد . هذا صحيح بالنسبة للفترة األوىل من مكوث املهاجرين من االحتاد السوفياتي. املعسكر
فترة، غالبية هؤالء املهاجرين من املثقفين، ويرون احلياة السياسية يف واقعيتها، األمر الذي 
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ولكن هجرة هؤالء اليهود إىل إسرائيل . إىل املعسكر األكثر اعتداالًسيساعد يف انتقالهم رويداً رويداً 
  .هذا واقع. اليوم تقوي اليمين

 أريد يف املقام األول أن أتناول املسألة التي تطرق إليها السيد تشلينوف يف : ألكسندر شموكلير
أن معاداة  وقال السيد سميرنوف أيضاً. كلمته، وأعني القضية املتعلقة بمعاداة الصهيونية

الصهيونية ليست السبب الرئيسي لهجرة اليهود من االحتاد السوفياتي، فالدافع الرئيسي، يف رأيه، 
فعن أية أسباب اقتصادية واجتماعية لرحيل اليهود إىل . يعود ألسباب اقتصادية واجتماعية
من أية حقوق  ينالسوفيات املهاجرون إىل إسرائيل حمروم إسرائيل يمكن الكالم إذا كان اليهود

اقتصادية أثناء السفر من االحتاد السوفياتي؟ فهم حمرومون من املعاشات التي كسبوها يف هذا 
وهم اآلن حمرومون من إمكانية إخراج املتاع . البلد وال يجوز لهم أن يأخذوا معهم مدخراتهم

كذلك أن اليهود ومعروف . وال يسمح لهم سوى بعشرين كيلوغراماً من العفش يف الطائرة. واألثاث
وعندما يسافرون إىل . السوفيات ذوو مستوى تعليمي وثقايف رفيع، ومستوى معيشي عال نسبياً

ويف ما يخص اإلسكان أشير إىل أن . إسرائيل يحرمون من كل شيء ويبدأون احلياة من الصفر
كيف يقيم : يلال تعطي أمواًال لشراء املساكن، ولذا يطرح السؤال التا" شحنوت"الوكالة اليهودية 

يف الواقع ال يمتلكون ماالً القتناء املساكن؟ وهكذا ينبغي  ود السوفيات يف إسرائيل إذا كانوااليه
وعلى حد . أن يمر وقت معين للتكيف والعمل، عدة سنين حتى يتوافر املال الالزم لشراء املساكن

ومي أو البناء حتت رعاية وأعني البناء احلك. علمي فالبناء يف األراضي ال يجري بوتائر سريعة
ولذا فإن شراء املساكن أمر صعب، ويكاد يكون مستحيالً من دون وجود أقارب يمكن ". شحنوت"

شخصاً فقط  170فإن . وتشير إىل ذلك أرقام حمددة. االنضمام إليهم يف األراضي اإلسرائيلية
ي أردت أن أتناولها تتعلق والنقطة الثانية الت .ألف شخص يف هذا العام 24أقاموا يف األراضي من 

لقد سمعنا هنا عن مبادرات الشعب الفلسطيني واحلركة الفلسطينية، وهي . بكلمة السيد احلسيني
فكيف نفسر . مبادرات سلمية بقدر كاف، ولكن يطرح سؤال بشأن تعدد وجوه العامل العربية
ليتراتورنايا "يفة تصريحات معمر القذايف التي نشرت يف الصحافة السوفياتية؟ فقد نقلت صح

املاضي قوله إن إسرائيل وليدة احلرب العاملية الثانية ويجب أن ) مارس(آذار  17يف " غازيتا
ويجب أن يغادر . مضطهدون من قبل اجلميع ما عدا العرب تزول مثل جدار برلين، وأن اليهود

هود يف آالسكا أو ويجب تأسيس دول للي. اليهود فلسطين ويعودوا إىل البلدان التي هاجروا منها
والكثيرون ". اجلهاد"وصدرت تصريحات مماثلة عن منظمة . فولغااأللزاس واللورين أو البلطيق أو ال

ولذا . من احلاضرين هنا سمعوا بأحداث برقة وبالتهديدات املوجهة إىل عدد من شركات الطيران
  .دما نتكلم هنا عن الزعماء الفلسطينيين تبقى املشكلة املتعلقة باملنظمات العربية األخرىفعن

بودي أنا أيضاً أن أشارك يف املداخالت وأتناول مسألة مررنا بها مرور الكرام، : فالديمير شابيرو
وفياتي؟ ما ملاذا تتصاعد الهجرة من االحتاد الس .بينما يخيل إيل أنها من املسائل احلساسة اليوم

هي العوامل السياسية الداخلية التي تساعد يف بالدنا على ازدياد كثافة هذه العملية؟ ذكر الزميل 
سميرنوف، عندما حتدث عن دوافع الهجرة، العوامل االقتصادية واالجتماعية بالدرجة األوىل، 

وقد ركز خصوصاً . ابالبلبلة وعدم االستقرار يف بالدن ،وكذلك العوامل املرتبطة، كما فهمت منه
على العامل األيديولوجي، أي دور دولة إسرائيل وأيديولوجيتها، وكذلك نشاط من يسمون 

أريد أن أقول إنه ليست لدينا فكرة واضحة عن ". إرغون تسيويف"فقد أشار مثالً إىل . بالصهاينة
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واحدة واسعة تقول  دوافع الهجرة يف الواقع، ألنه مل جتر يف االحتاد السوفياتي دراسة اجتماعية
ما هي حوافز الهجرة اليهودية، خالفاً للمحاوالت األخرى يف ما يتعلق بدوافع رحيل األملان إىل 

ويف رأيي أن العوامل االقتصادية واالجتماعية ليست األوىل يف هجرة . جمهورية أملانيا االحتادية
على ما يبدو، يؤيدون وجهة النظر اليهود السوفيات اليوم، ومما يؤسف له أشد األسف أن الكثيرين، 

املعروف الذي ) وزارة اخلارجية مسالناطق الرسمي با(ريح غيراسيموف أن نتذكر تص ويكفي. تلك
عزا الهجرة اليهودية إىل تلك العوامل وأوضح أنها هي السبب يف موقف السكان السوفيات السلبي 

ت اقتصادية رغبة يف احلصول على من واقع الهجرة نفسه قائًال إن اليهود يهاجرون العتبارا
وأنا متفق مع الزمالء الذين قالوا هنا إن السبب الرئيسي ليس العداء . ظروف معيشية أفضل

للصهيونية بأكثر أشكاله خشونة، بل هو على األكثر عدم وضوح املوقف وعدم حل املسألة 
كلمة واحدة عن التنكيل الذي ونحن نرى اليوم أنه مل ترد . اليهودية يف االحتاد السوفياتي عموماً

 40تعرض له الشعب اليهودي وعن اإلبادة العرقية والثقافية التي عانى منها هذا الشعب طوال 
عاماً خالفاً ملا قيل عن أخطاء السياسة القومية املشوهة إزاء الشعوب األخرى يف االحتاد 

وليس . خص املسألة القوميةالسوفياتي، كما جاء يف برنامج احلزب الشيوعي السوفياتي يف ما ي
هناك تقويم رسمي حمدد للوقائع التي حدثت بعد احلرب العاملية الثانية وما سمي بمكافحة 

واحلال فتلك حقائق . يز اخلفي الهادىءوقضية األطباء وخمتلف أشكال التمي" الكوسموبوليتية"
ة حزبنا أن تصدرا معروفة للجميع، وكنا، نحن اليهود السوفيات، ننتظر من احلكومة وقياد

توضيحاً ال لبس فيه بهذا اخلصوص، يتضمن تقويماً للطريق الذي قطعناه بعد احلرب وللواقع 
ثم إننا إذا تكلمنا حتديداً عن املوقف حاليًا والذي تعرفونه جيداً ويعتبر، كما . الذي واجهناه

اليهود السوفيات فإن  يزعمون، العامل الرئيسي لتشجيع الهجرة، وهو الشعور باخلطر الذي يواجه
عن وزارة الداخلية وجلنة أمن الدولة يف ) أبريل(التصريحات الرسمية التي صدرت يف نيسان 

االحتاد السوفياتي، وهذا أمر يعترف به الكثيرون، ال تولد شعوراً بالثقة، بل تثير خماوف جديدة، 
جد خطر فعلي، ألن هذا يحتمالن معنيين، فمن جهة ال يو ألن مضمون هذه التصريحات ولهجتها

اخلطر من مبالغات وسائل اإلعالم، ومن جهة أخرى تسيطر هاتان الهيئتان على املوقف حفظاً 
وأريد أن أقول إنه ورد ذكر هنا للحوار بين . للنظام وستقطعان دابر كل أفعال العنف احملتملة

لهجرة اليهودية، إن صح العرب واليهود بوصفه واحدًا من اجلوانب احلساسة يف حل مسألة جتويد ا
وقد تكلم عن ذلك السيد  .التعبير، إذا كان املقصود سرعتها وكثافتها وأحجامها على ما يبدو

ولكني أقول بأن ترتيب احلوار بين احلركة الوطنية الديموقراطية اليهودية هنا، وبين . روبنسون
وأعيد إىل األذهان أن . ودمؤسساتنا الرسمية ال يقل أهمية عن ترتيب احلوار بين العرب واليه

الكثيرين من اليهود، مثالً، كانوا يربطون بين آفاق تطور احلياة الثقافية اليهودية القومية يف 
البالد وآفاق التطور القومي احلر وفقاً للقانون الذي ستقره، على ما يبدو، الدورة احلالية جمللس 

رايل اليهودي اجلديد الذي من أهدافه الرئيسية السوفيات األعلى، وبين االعتراف باالحتاد الكونفيدي
واحلال فإن هذه احلركة مل حتظ باعتراف . تطوير احلياة الثقافية القومية يف االحتاد السوفياتي
وكان تقويم املؤتمر يف وسائل اإلعالم  .رسمي حتى اآلن، ويواجه تسجيلها املماطلة املعروفة

سلبية يف حماولة لتصوير  هذه احلركة وكأنها مشروع عليه ال السوفياتية شحيحاً للغاية وتطغى
وقد تأكدت، بوصفي من أخصائيي علم . موال للصهيونية، واحلال فالقضية ليست كذلك إطالقاً

يف املئة من منظمات االحتاد هي  87أو  86من أن  راالجتماع، يف دراسة طرحتها يف املؤتم
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سيئة الصيت مل تشارك يف املؤتمر عموماً، ال" إرغون تسيويف"منظمات ثقافية تنويرية، وأن 
ولذا يخيل . املسؤولية التامة وأنا أعلن عن ذلك بشعور من. بصورة رسمية، فقد رفضت املشاركة

فالتشاؤم يستويل على جمهور غفير من اليهود . أن آفاق الهجرة اليهودية ليست زاهية إيلّ
بمعنى أن مسائل التطور الثقايف وتطبيع بخصوص اآلفاق العامة للحياة يف االحتاد السوفياتي، 

العالقات مع شعوب االحتاد السوفياتي األخرى حتل ببطء شديد وال يعلن عنها وال تغدو مادة 
فاملناقشات أساساً جتري بين خمتلف اجلماعات، بين من يسمون باليمينيين . ملناقشات جادة

اهات، ولكنها حتى اآلن مل تناقش واليساريين عندنا، بين الصحافيين والكتاب من خمتلف االجت
وتتر القرم  مناقشة حل مشاكل األملان السوفياتيف البرملان، مثالً، فالبرملان عندنا قد شرع ب

وأتراك ميسخيت أو االستماع إىل حيثيات تلك القضايا يف جلسات علنية، ونحن ننتظر خطوات 
اليوم وتقرر مصير كل شعوب  م السلطةتنا ومن القوى السياسية التي تتسلمماثلة من حكوم

ويخيل إيل أن مصير الهجرة يتوقف يف درجة معينة ليس فقط على موقف . االحتاد السوفياتي
فإن مفتاح حل هذه القضية بالنسبة للكثيرين جداً . أو إسرائيل أو العامل العربي الواليات املتحدة

عيش هنا حياة قومية كاملة من اليهود السوفيات الذين ال يرغبون يف الهجرة بل يريدون ال
وأريد أن أضيف . احلقوق، إنما هو متواجد يف بالدنا، وأعتقد بأن هذه املسألة ستحظى بحل عندنا

ففي كلمة السيد كابيلوك وكذلك يف كلمة السيد احلسيني، . بضع كلمات حول موقف إسرائيل نفسها
بما  نفعياً، وآخر أيديولوجياً: ينعلى ما أعتقد، وردت فكرة متماثلة تقول إن إسرائيل تتوخى هدف

ويخيل إيل أن . فيه الهدف االقتصادي والعسكري والسياسي، من وراء تشجيع الهجرة اليهودية
الوقائع اآلن تشير إىل أن الوظيفة الرئيسية التي تؤديها الهجرة اليهودية بالنسبة إلسرائيل، والتي 

فة توفير امللجأ، وربما هو امللجأ الوحيد اليوم تؤديها هذه الدولة إزاء اليهود السوفيات، هي وظي
  .ألولئك اليهود الذين يعتقدون بأن حياتهم ومستقبلهم وحقوقهم املدنية مهددة باخلطر

 حديثي سيكون عبارة عن مالحظات خمتصرة حول ما سمعت من أصدقائي اليهود : نبيل عمرو
واطنون سوفيات وأنا ضيف عليهم يف هذا حتديداً، مع أنني أوجه لوماً أخوياً على اعتبار أنهم م

وأنا أسمع حديثهم كنت أتتبع بشغف لكي التقط كلمة عن حق اإلنسان الفلسطيني، كلمة . البلد
ومع ذلك ممكن أن نقول إننا بصدد حوار، يمكن أن يفهمونا أكثر عبره . جماملة، لألسف مل أسمع

فما هذا الكالم الذي . نا شخصياً أرفضهاويمكن أن يصدقونا، ألن هناك نبرة تشكك عالية جدًا، أ
قاله الصديق السيد ميخائيل تشلينوف حول قصة احلجارة التي انتقلت إىل موسكو؟ كنت أود أن 

ال تنظروا إىل الشعب : ومع ذلك أقول. أسمع كالماً سياسياً لكي نتناقش يف قضية أعمق من ذلك
الشعب الفلسطيني عدده خمسة . رةالفلسطيني من زاوية شخص معين أو واقعة قد تكون عاب

فأنا أترك غالبية . ماليين، وهو يعتبر من الشعوب احليوية، والنشطة، وله برملان وله مؤسسات
الشعب وأجتاهل مؤسساتها الديموقراطية واعتنق تصريحاً ما قاله شخص يف مكان ما، هذا فيه 

لة كبيرة يف الشرق اه حل معضجتعدم مساعدة للفلسطينيين يف قطع طريق شاق وصعب با
األوسط، باجتاه إيجاد صيغة تعايش وتفاهم وسالم يف هذه القطعة الصغيرة من األرض التي 

ومع ذلك قد تكون احلاالت التي سمعتها بالنسبة لنا . فرض على اليهود والعرب أن يعيشوا عليها
متشددة إىل جانب  ملاذا؟ ألن هناك نزعة ليكودية. نحن الفلسطينيين تندرج ضمن احلاالت الصعبة

احلل للمسألة اليهودية التي التشكك، نزعة تصور أن إسرائيل ممكن أن تكون هي اخملرج أو 
طبعاً، . يل مالحظة على هذا املوضوع. تطرحونها أنتم هنا يف االحتاد السوفياتي ويف كل مكان
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قاتلين ورجال هنالك يهود ذهبوا إىل إسرائيل، وأعجبهم الوضع وأصبحوا م. فليذهبوا ويجربوا
وهنالك من يتظاهر من أجل أن . شرطة، وبوليس، وهناك من أصبحوا طليعين يف مسألة السالم

يعني أنكم أنتم أيضًا، كأصدقاء يهود يف هذا . يعود إىل االحتاد السوفياتي أو يغادر إىل أميركا
ون وال أعرف بالضبط البلد، مشتتون كثيراً، حتى أنكم تتساءلون أين الوطن، وأحياناً أسمعكم تتكلم

وهذه مسألة بحاجة إىل حسم داخلي، لكي يحدد . هل وطنكم إسرائيل أم االحتاد السوفياتي
الذي يرى أن إسرائيل وطنه سيناضل بانسجام من أجل أن . اإلنسان قوة النضال من أجل الرسالة

لة ال نستطيع هذه مسأ. قد يدخل يف عشرين حرباً وقد يحقق السالم. يذهب إىل هناك ويجرب حظه
والذي يعتبر االحتاد السوفياتي وطنه عليه أن يتعب كثيراً من أجل أن . أن نقرأ املستقبل تماماً فيها

يطور احلياة العامة يف االحتاد السوفياتي وأن تكون الديموقراطيات التي تستمتع بها كل شعوب 
... يف على االحتاد السوفياتيالقضية هنا ليست قضية اليهود كما أراها كض... االحتاد السوفياتي

بلد يتغير بشكل شامل له تطلعات ديموقراطية، له توجهات جدية بالدخول يف حياة العصر 
وتقاليدها وقوانينها، علينا أن نفكر يف كيف يمكن أن نبني هذا البلد ونستمر يف تطويره كجزء من 

مع ورجل أخرى تتجه أو تتأهب جْل يف هذا اجملتهذا اجملتمع، وليس كناس على هامش اجملتمع، رِ
. وهناك معلومات خاطئة سمعتها من أصدقائي اليهود الذين حتدثوا. لالنطالق إىل جمتمع آخر

منها مثالً أنه ال توجد برامج لتوطين املهاجرين يف األراضي احملتلة، واستخدمت عبارة يهودا 
وجد برامج، يا أخي، يعلنها كال، ت. والسامرة مع أن اسمها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس

وزراء إسرائيليون، إال إذا كنت تعتقد بأن الوزراء اإلسرائيليين تم جتنيدهم من قبل منظمة التحرير 
القضية نحن ال نتحدث عن مشاريع . توجد برامج جدية، وتوجد مستوطنات مقامة. الفلسطينية

ل إنه يوجد يف الضفة الغربية الواقع القائم يقو. ترسم على الورق، نحن نتحدث عن وضع قائم
وهذه . وقطاع غزة والقدس وحتى اجلوالن، وإن أحببت جنوب لبنان أيضًا، مستوطنات

فكيف يذهبون إىل املناطق احملتلة . املستوطنات بنيت من أجل أن يوضع فيها مستوطنون
أرباع إسرائيل  الفلسطينية التي سميتها يهودا والسامرة والتي يسميها العامل كله، بما فيه ثالثة

 200بالضفة والقطاع؟ يذهبون لكي يستأجروا أو يشتروا بيتًا، بحيث يقول الواحد منهم أن ثمنه 
وهناك وسائل . ألف دوالر مثالً، ولكن يف منطقة كريات أربع يف اخلليل ثمنه عشرون ألفاً، أسهل

 يعني أن كلمة ما. هاومل تعجبني كلمة عن األراضي الفلسطينية بأنها أراض متنازع علي. أيضاً
أنا أدعي أن جورجيا يل فهل معنى ذلك أن مستقبل وحق  تنازع عليها تنفي حق اإلنسان فيها؟

اإلنسان يف هذا البلد غير مكفول ألن هناك من يدعي احلق بأراضيه؟ األردن ليس مدعياً بملكية 
األردن قال . لفهذه قضية إدارية سياسية سلطوية لها وضع خمت. الضفة الغربية وقطاع غزة

وثالثة أرباع اجملتمع اإلسرائيلي .. للعامل كله إن هذه األرض ملك للفلسطينيين والعامل قال ذلك
فلماذا يتبنى أصدقاؤنا السوفيات مواقف تبدو أكثر تخلفاً عن مواقف شارون وليكود؟ . يقول ذلك

أحاوركم بلغة احلجارة، ألنكم وأنا ال أقول أين س. موجوداً فنحن جاهزون للحوار ملاذا؟ إذ كان هذا
وباملناسبة مل تكن جتد قبل عشرين . بالنسبة يل أصدقاء مواطنون سوفيات، لذلك افتح باب احلوار

سنة مئة إسرائيلي يوافقون على كلمة فلسطيني أما اآلن فكل إسرائيلي، الثالثة ماليين أو األربعة 
اخلالف على ما هو ... احلق الفلسطيني ماليين يقرون بوجود اإلنسان الفلسطيني ويقرون بوجود

وقد  حاورت صهاينة . أنا بصدد الدخول يف حوار. هذا احلق وكيف يعطى وبأي طريقة يصل
شخصيات إسرائيلية كثيرة باسم منظمة التحرير، وأنا بصدد الدخول هنا يف  باملناسبة، وحاورت

يني وبينهم احلقائق والوقائع هذا البلد يف حوار مع شخصيات يهودية يف االحتاد السوفياتي ب
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مؤتمر  منقول إن هناك طالباً فلسطينياً وقف أما. وليس الغرائز وليس الثقافات األيديولوجية
أمل ترى إال . طيب، نقول هذا خطأ. طالب قام بهذا العمل خطأ. املنظمات اليهودية ليتوىل االنتفاضة

سانياً ترفض مشهد عشرة جنود إسرائيليين هذه الواقعة؟ ملاذا ال تقول أنك شخصياً وحضارياً وإن
ملاذا ال  يهوون على طفل فلسطيني ويضربونه باحلجارة ويدفنون ثالثة شبان فلسطينيين أحياء؟

نصنع . لن نصنع السالم بالغرائز وال بالثقافة السلفية. يقال هذا؟ اتركونا نبقى موضوعيين
تقولون إن هناك نزعة متنامية . وواقعية جداًفلنتناول مسألة عملية . السالم بفهم احلقائق كما هي

 ضد السامية يف االحتاد السوفياتي، وهنالك من ذهب بعيداً إىل حد القول بأنه ستجري غداً أو بعد
غد جمزرة يف االحتاد السوفياتي ضد اليهود، وخاف الناس وتأهبوا ليسافروا إىل الشرق األوسط، 

بهذه األفكار فهنالك يف الشرق األوسط من يمكن  ياليهود كال، اطمئن، إذا كنتم تريدون أن تعبئوا
إذن عبئوه باجتاه أن يكون قوة إيجابية متفائلة متفتحة للحياة، ال . أن يقول له الكالم نفسه أيضاً

احلليف االستراتيجي للحركة الصهيونية لتجنيد أكبر قدر ممكن من . أن يتحرك بغريزة اخلوف
نى أن نقول له إن كل الشعب الروسي يخيفك؟ أين األمان إذن بعد هل تعرف مع. اليهود هو اخلوف

الفلسطينيون، اخلمسة ماليين، : ذلك؟ ألنه سيذهب إىل الشرق األوسط ويقول له هناك شامير
ضمن هذه التعبئة كيف . يتأهبون لقتلك، ووراءهم مائة وخمسون مليون عربي يتأهبون لقتلك

ن يبني السالم يف منطقة الشرق األوسط أو يف أي منطقة ستصنعون جيالً سوياً حضارياً يمكن أ
بقلب مفتوح إىل سالم الواقع القائم، علينا أن نذهب جميعاً . أنا أقول اخملرج واضح ومفتوح. أخرى

هذا من حقه أن . سالم أن احلل الوسط التاريخي، توازن املصالح، أنا ال أنكر حق اليهود يف األمان
االحتاد السوفياتي، كما يف إسرائيل، أنا أقول ذلك بوصفي سفير فلسطين  يكون أميناً على نفسه يف

يف موسكو، وبوصفي مواطنًا فلسطينياً، لنعطه األمان وعليه أن يعطي اآلخرين األمان أيضاً، 
هناك خمسة ماليين فلسطيني، وأنا كطرف يف . لنعطه حقه وعليهم أن يعطوا اآلخرين حقهم أيضاً 

 .د أن أحتاور معك إليجاد حل للمشكلة اليهودية بصفتي طرفًا يف الصراعالصراع املفروض مستع
أنا بالنسبة يل وأخذاً ... دعونا نفكر. هل أنت مستعد للتعاون معي إليجاد حل للمسألة الفلسطينية

بمالحظة أيضاً هي أين أحكي بإخالص وليس بانفعال، اسمع شيئاً أدق منه معززاً بوقائع أكثر 
أيام سنبدأ حواراً مع بعض الشخصيات اليهودية ربما تمثل رأياً يف اجملتمع نحن بعد . وأهم

سنقول لهم . وسنقول لهم بكل صراحة من نحن بالضبط. اليهودي املوجود يف االحتاد السوفياتي
سنقول إننا مع السالم وذاهبون إىل . لن نقول لهم أي كلمة إعالمية. بكل صراحة ماذا نريد بالضبط

وسنقول لهم أيضاً . د أن العامل كله تأكد من ذلك، تأكد بوسائله وليس بالدعايةالسالم وأعتق
ساعدونا من أجل أن نصنع السالم يف الشرق األوسط، ساعدونا من أجل أن يصان حق الطفل 

الفلسطيني يف بيته يف الضفة الغربية وقطاع غزة واجلزء الفلسطيني العربي من القدس، ساعدونا 
هنا يف االحتاد السوفياتي ألنكم جزء من هذا اجملتمع الذي تعيشون فيه كما ساعدونا . يف ذلك
سنقول لهم أيضاً اطلبوا منا أي براهين نحن مستعدون ألن نقدمها، وأنا أقول لن أوافق . يفترض

لن أوافق على ذلك، أنا أعتز  .أبداً على اعتبار أن يهود االحتاد السوفياتي أعداء للفلسطينيين والعرب
قاتي مع الكثيرين منهم يف هذا البلد، وليس املقصود بذلك أنني أقيم عالقة مع شخص بعال

وظيفتي أن أستقبل كل مواطن سوفياتي يقدم إسهاماً يف مسألة السالم . متطرف أو غير متطرف
نحن منفتحون وجاهزون للحوار  سواء كان هذا املواطن يهودياً أو جورجياً أو أرمنيًا، مهما كان،

برامج االستيطان يف إسرائيل يا صديقي . م أن تسمعونا، وال تسمعوا فقط من طرف واحدوكفأرج
العزيز، هي برامج قائمة ومعلنة، وهناك وزارة خاصة لها يف إسرائيل، فكيف تستطيع أن جتعلنا 
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نصدق بأن مسألة استيطان الضفة الغربية هي عبارة عن مئة شخص تسربوا؟ ال، وزير االستيطان 
على كل حال، نحن يف هذا . لي يذهب يف زياراته ويشجع الناس على االستيطان هناكاإلسرائي

. لن تخسروا. السياق نقول إن احلوار سوف يؤدي إىل نتيجة إيجابية ولن تخسروا لو حاورتمونا
مل أحتدث كثيراً . نعوننا بما تقولونعليكم أن تأتوا بحجج موفقة فقد تقوإذا مل تقتنعوا بما نقول ف

لننظر إىل األمر كما ننظر إىل . سألة الهجرة، ولكن يل مالحظة أخيرة، وآسف على اإلطالةعن م
أال ترون أن تفويت فرص السالم املقصود من قبل قوى سياسية . الشرق األوسط ككل إىل أين يتجه

أمل تسمعوا؟ أمل  رئيسية داخل إسرائيل تؤدي إىل تصعيد سباق التسلح جمدداً يف الشرق األوسط؟
شموا هذه الرائحة؟ هل ذلك يحمل األمان لليهودي السوفياتي عندما يعيش يف ظل احتماالت ت

حرب تعرفون لو اندلعت كيف ستكون خطرة؟ املالذ الوحيد ليس إسرائيل كما هي لليهودي 
السوفياتي، املالذ الوحيد السالم هو العادل الذي يستطيع اليهودي فيه أن ينام دون أن يؤنبه 

  .هنالك طفالً فلسطينياً ال يستطيع النوم من االحتاللضميره ألن 

يف حلقة أمس أكد ممثل اجلانب اليهودي السوفياتي على ضرورة فصل القدس عن قضية األراضي 
يطالب اجلانب اليهودي بوقف احلملة السياسية ) األخيرة(ويف حلقة اليوم . العربية احملتلة

هجرة ألن ذلك يساعد على تعزيز خط االعتدال يف والدبلوماسية العربية والفلسطينية على ال
  !اجملتمع اإلسرائيلي

  

  "احلياة" –موسكو 

 أريد أن أرد على نقاط حمددة، وأبدأ مما اثاره السيد تشلينوف: فيصل احلسيني.  

الصوت الفلسطيني ليس موحداً كما أن الصوت . أوالً حول أن الصوت الفلسطيني غير موحد
لصوت السوفياتي ليس موحدًا، أو أن الصوت يف اي ديمقراطية يف العامل األميركي غير موحد وا

ففي الوقت الذي اتخذ جملس الشيوخ األميركي قراراً بضرورة االعتراف بضم القدس . ليس موحداً 
إىل إسرائيل، خرج رئيس األقلية البرملانية األميركية وكذلك وزير اخلارجية األميركية برأي 

وهذا جزء من احلياة . ضاً الكثير من التصرحيات اإلسرائيلية املتناقضةونحن نسمع أي. خمالف
الديموقراطية، والشعب الفلسطيني شعب ديموقراطي وبالتايل هناك يف تنيظماته ومؤسساته 

. ولكن الفارق هو أن الديموقراطية حتتاج جلسم يحميها. الرسمية احلق يف التعبير الديموقراطي
وينبغي أن تكون هناك سلطة لهذا الغرض، ومنظمة . اية الديموقراطيةومن دون دولة ال يمكن حم

التحرير الفلسطينية تقوم حلد اآلن بشيء استثنائي جداً وهو أنها قادرة على حماية الديموقراطية 
وملزيد من الديموقراطية وتأكيدها نحن بحاجة إىل . يف صفوفها من دون أن تكون هناك دولة

. تطيع أحد أن يلوم إذا بدت أحياناً ظواهر غير سليمة يف ظل غياب الدولةالدولة، وبالتايل ال يس
  .فأنت ال تستطيع أن حترمني من هذا امليكروفون ثم تقول إن صوتك ال يصل إىل الناس

نعم، حينما كانت هناك حال حرب وإسرائيل مل يكن حسب . القدس ومدى حرية الوصول إليها
ولكن . الفترة، بإمكان اليهود الوصول إىل املناطق املقدسة لديهمالقوانين العملية املطبقة يف تلك 

اآلن وحتت السلطة اإلسرائيلية فإن الوصول إىل األماكن املقدسة ليس حراً بشكل مطلق فعلى سبيل 
املثال السكان الفلسطينيون خارج القدس ال يستطيعون أن يصلوا إىل األماكن املقدسة يف األعياد 
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مداخل القدس من كل مكان وبالتايل يتعذر على املسلمين أن يصلوا يف املسجد  إذ تغلق. اليهودية
  .األقصى

تساءل السيد بوفين ملاذا يأتي الناس من أماكن بعيدة ليناقشوا قضية الهجرة السوفياتية إذ كان 
ينبغي أن يتم تدارس األمور بين طرفين حكوميين سوفياتي وإسرائيلي وليس العرب أو 

وأقول إنه لو مل تكن إسرائيل حتتل أراٍض عربية، ولو مل يكن حل موضوع الهجرة  .الفلسطينيين
والسالم يف املنطقة، ملا كان من  اليهودية يتم على حساب مستقبل وحاضر الشعب الفلسطيني

الداعي أن يعقد هذا اللقاء أو يكون هناك تدخل يف هذا األمر الذي هو عادة شأن داخلي للدولة التي 
فهذه الهجرة تتعلق مباشرة بمستقبلنا . ياسة التي تتبعها مع شعبها يف موضوع الهجرةحتدد الس

نحن كفلسطينيين وبمستقبل السالم يف الشرق األوسط ولهذا السبب هناك ضرورة قصوى للحديث 
والشعب السوفياتي واملواطنون اليهود  ةيف هذا املوضوع، وأن تتفهم احلكومة السوفياتي

الهجرة بالنسبة يل كفلسطيني تؤثر على عالقاتي مع السوفيات . قبلون عليهالسوفيات ما هم م
فاليهودي السوفياتي الذي يسافر إىل إسرائيل ويصبح مواطناً ومن ثم جندياً وحتى  .ومع اليهود

إن كانت مشاعره إزاء الفلسطينيين إيجابية وكان رافضاً لالحتالل، فإنه ملزم باخلدمة يف الضفة 
فإن اليهودي السوفياتي سابقاً . نه جزءاً من جيش االحتالل لن يكون قراره يف يدهالغربية ولكو

الذي أصبح جندياً يخدم يف األراضي احملتلة قد يتحمل احلجر األول والثاين والثالث، ولكن ما إن 
يصاب زميله اجلندي اإلسرائيلي اجلالس يف جانبه بحجر، فإنه سيبدأ بحكم موقعه العسكري 

ولهذا . وعند ذاك سأجد نفسي معه يف حرب غير مرغوبة ال من طريف وال من طرفه. ةيخوض معرك
السبب أيضاً يجب أن نبحث هذا املوضوع ونوضحه ألن القضية متعلقة عموم بعملية السالم 

  .والوصول إىل حل سلمي، وبعد ذلك ستكون األمور قضية داخلية لكل دولة

ونحن نناهض أي مساس وأي تهديد . ك وهدف مشتركال شك أن حماربة الالسامية هي عمل مشتر
لليهود يف أي مكان إذ إننا نحن الفلسطينيين ندفع الثمن وقد دفعناه يف السابق وال نريد أن ندفعه 

ونحن غير مستعدين أن نستمر يف تسديد ثمن أخطاء اآلخرين ونريد أن نمنعهم من ممارسة . جمدداً
  .مثل هذه األخطاء

ي فلسطيني آخر أرغب أن تكون أومثل . مقسمة من القدس وأكره أن أراها بالنسبة للقدس أنا
. ولألسف فإن القدس اليوم مقسمة إىل قسم غربي حر وقسم شرقي يقع حتت االحتالل. موحدة

جمرد االنتقال من جانب إىل آخر ستشعر معه أنك انتقلت إىل عامل آخر، إىل مدينة أخرى غير 
. دس موحدة ولكن الوحدة ال يمكن أن تكون إال على أساس التساوينحن نريد أن تعود الق. موحدة

واحلل الوحيد للقدس هو أن تكون مدينة موحدة تضم يف داخلها عاصمتين، بمعنى أن تكون 
مؤسسات العاصمة الفلسطينية يف القدس الشرقية ومؤسسات العاصمة اإلسرائيلية يف القدس 

ن هناك خدمات مشتركة، بلدية وغيرها، ولكن األساس الغربية مع حدود مفتوحة وإمكانية أن تكو
ونحن نعرف أن ذلك ليس سهالً، ولكن . أن تكون بحدود مفتوحة وتضم يف داخلها عاصمتين

  .القدس من األهمية واجلمال بحيث يتوجب علينا أن نفعل الكثير لنعيدها مدينة موحدة

  الرأي العام
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 أصحاب القضية الفلسطينية، لنفهم أنه أصبح  احتجنا إىل وقت طويل، وخصوصاً: عزمي بشارة
هنالك رأي عام يف االحتاد السوفياتي وعلينا أن نعمل على جتنيده كما نعمل على جتنيد الرأي 

وتبين من اجللسة أن هنالك رأياً عاماً وأفكاراً متباينة ومن واجب . العام يف الغرب لصالح قضيتنا
وإذا كان ما قاله السيد بوفين صحيحاً . من الرأي العام الفلسطيني العمل على جتنيد تضامن معنا

. من أن االحتاد السوفياتي سيتصرف من اآلن وصاعداً فقط بحسب مصلحته فهذا قول فيه سذاجة
. بعين االعتبار ىفال توجد دولة تتصرف فقط من واقع مصاحلها بل عليها أن تأخذ مصالح أخر

م صحيح، فعلينا أن نتجند للعمل داخل الرأي العام ولكن إذا اعتبرنا أن جزءاً من هذا الكال
. السوفياتي، وعلى األقل من حقنا أن نعمل كما تعمل احلركة الصهيونية يف االحتاد السوفياتي

فقد جئنا لنسمع آراء اليهود . ولذلك استغرب التناقض يف املوقف، حينما يستغربون أننا جئنا
فاملثقفون . نتعامل بذات الشكل مع اخلبراء السوفياتالسوفيات ولنؤثر فيهم ويؤثروا فينا، ول

أنا . السوفيات اآلن غير مفصولين عن القرار السياسي وسيكون علينا العمل للتأثير يف موقفهم
ولكن ال أعتقد أن االحتاد السوفياتي . أختلف على تعريف املصلحة السوفياتية وأريد أن أفهمها

وباعتقادي أن كل ما يف األمر هو تغير . و اآلن يتوخاهاكان يف السابق يعمل من دون مصلحة وه
هي لكسب . ولكن ما هي مصلحته يف قضية هجرة اليهود السوفيات إىل إسرائيل. فهمه للمصلحة

رضى اجلالية اليهودية يف الواليات املتحدة؟ هل من أجل عالقات اقتصادية أفضل، وتعديل 
وإذا كان من حق اجلالية اليهودية يف الواليات . ةجاكسون لقانون املساعدات والتجارة املتبادل

وا ما مدى مصلحتنا نحن ساكني يف الشرق األوسط، أن تضغط فتخيل املتحدة، وهي ال تسكن
وكذا ال أفهم القول بعدم فهم . أنا ال أفهم إخراجنا من اللعبة وال يبدو يل ذلك منطقياً. الشرق األوسط

 قضايا جتاوزناها وانتهينا؟ على إسرائيل اآلن أن حتدد ملاذا العودة إىل. موقف الفلسطينيين
فحتى الوقت احلاضر ليس هناك برنامج سالم إسرائيلي متفق عليه حلل القضية . موقفاً 

الفلسطينية حتى برنامج شامير الذي هو ليس برنامج سالم، بل هو فقط آلية إلجراء انتخابات 
أي بند حلل القضية الفلسطينية، أقول إن هذا  هوكسب الوقت يف املناطق احملتلة وال يوجد في

  .البرنامج تنصل منه حتى شامير

وإشارة إىل التهمة بأنني أعدد اإلساءات، أقول إننا عندما وافقنا على حل الدولتين فليس ذلك من 
ولو أردنا أن ندخل املاضي يف عين االعتبار . حسابات املاضي بل من نظرتنا إىل املستقبل

إلخ برنامج السالم ... ضيع احلق التاريخي وهل إلسرائيل حق يف الوجود أصالًخلضنا يف موا
وهو البرنامج املتوازن الوحيد وحق الشعبين يف . الفلسطيني ال ينطلق من املاضي بل إىل املستقبل

فكل موقف مغاير يغبن حق واحد من . تقرير املصير وإقامة دولتين، وال أعرف موقفاً متوازنًا آخر
  .نالشعبي

 لقد تطور حديثنا ليشمل موضوع الشرق األوسط ورأيي أن هذه أول مرة يجري : أمنون كابليوك
يهودي، فاملوجودون هنا ليسوا فلسطينيين  –يهودي، وعربي  –هنا يف هذا البلد حوار فلسطيني 

يتحدث وهو يف موسكو ) تشلينوف(لقد سمعته . فقط وإن كان الفلسطينيون أصحاب القضية األوىل
وأعتقد أن على املواطنين اليهود يف . تكلم مثلما يتكلم اإلسرائيلي مع الفلسطيني. وكأنه إسرائيلي

االحتاد السوفياتي أن يفتحوا احلوار مع الفلسطينيين، إذ من املمكن أن يصبحوا جسراً صغيراً من 
  .أجل السالم، سواء عند وجودهم هنا أو بعد هجرة قسم منهم
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جلة موضوع الهجرة كما يجري اآلن مسيء، ألن هذه أصبحت مسألة أصارحكم القول إن معا
الهجرة من االحتاد السوفياتي سوف تستمر والبلد مفتوح . حساسة تثير العواطف وال تخدم السالم

ن صدور نداء عن وأعتقد أ. وال أحد يريد إغالق أبوابه، وقد تطرقنا إىل مشكلة األبواب األميركية
ىل سالم عادل يرعى مصالح اجلميع سوف يساعد على حلول السالم، وهذا يدعو إاليهود السوفياتي

فال أمن للفلسطينيين وال لإلسرائيليين وال للمهاجرين السوفيات من دون السالم يف . هدفنا جميعاً
" احلياة"الشرق األوسط الفرصة سانحة، وإذا تمخضت عن هذه الطاولة املستديرة التي تنظمها 

فلسطيني يف االحتاد السوفياتي فسيكون ذلك إجنازاً عظيماً يخدم قضية  –بداية حوار يهودي 
  .السالم

  اإلعالم السوفياتي

 السيد احلسيني عن اليهود السوفيات بعد انتقال إىل  أود التطرق إىل ما قاله: فالديمير شابيرو
ودي احملايد وحينما قال أن الفتى اليه. كيف سيكون موقفهم من النزاع والفلسطينيين. إسرائيل

للفلسطيني، أجيب أن هذه احلجارة  ي يتحول بعد ضربه بحجارة إىل عدوإزاء الفلسطينيين والذ
غير مستحبة لدى اليهود  وال أتفق مع زميلي غالينبولسكي أن صورة الفلسطيني. تلقى اآلن
م وبخاصة فعلى امتداد سنوات طويلة مل يكونوا يكنون عداء للفلسطينيين، وكانت رغبته. السوفيات

منذ حرب األيام الستة أن يحل السالم يف الشرق األوسط وإقامة عالقات دبلوماسية كاملة بين 
وون الهجرة أو الذين يف طريقهم تاليوم الذي ين وحينما يواجه اليهود السوفيات. لبلدنا وإسرائي

تبقين والذين إىل إسرائيل خطر املوت على هذا الطريق، فإن هذا لن يساعد على جعل اليهود امل
وأود أن أضيف أن موقف ). مع الفلسطينيين(سوف يهاجرون، أو من انتقل إىل إسرائيل، يتعاطفون 

الفلسطينيين والعامل العربي عامة من موضوع الهجرة والذي أحسسنا اليوم يف هذه الطاولة 
عمال اإلرهاب، املستديرة بأنه يتضمن نبرة تهديد أو على األقل مل يكن يتضمن تنديداً واضحاً بأ

أقول إن هذا املوقف يحدد سلفاً االستقطاب يف صفوف اليهود السوفيات حينما يصبحون مواطنين 
وقد سمعنا هنا أن الهجرة اجلماعية تعزز اجلناح اليميني يف اجملتمع اإلسرائيلي ولكن . إسرائيليين

ديدهم سلفاً رأي اليهود إذا حصل ذلك فإن الفلسطينيين أنفسهم يلعبون دوراً كبيراً يف ذلك بتح
بل إنه يحدد سلفًا رأياً عن الفلسطينيين لدى املتبقين هنا . السوفيات الذين يهاجرون اليوم أو غداً 

هذا املوقف املتعنت الذي يتخذه . والذين تربطهم آالف من وشائج القربى بمن هاجروا
يل رأياً عاماً ليس بالروحية الفلسطينيون حيال املهاجرين يكون لدى اليهود املهاجرين إىل إسرائ

  .التي تطمحون أن يكون عليها

سنة تغطي النزاع يف الشرق األوسط من جانب  20لقد كانت وسائل اإلعالم السوفياتية طوال 
وهناك عشرون عاماً تفصل بين مقال صدر إليغور بيليايف حاول فيه أن يتلمس األسباب  .واحد

وبخالف ذلك . إىل نقد عنيف، وبين مقال ألكسندر بوفينالتي أدت إىل حرب األيام الستة وتعرض 
كانت التغطية أحادية اجلانب، وحاول اإلعالم تكوين صورة إلسرائيل وكأنها جمتمع صهيوين 

ونرى اليوم أن غالبية اليهود . عدواين، وكانت هذه الصورة تطبق علينا نحن اليهود السوفيات
وبذا فإننا أصبحنا بشكل غير . يحارب الفلسطينيللصهيوين الذي صنواً السوفيات هنا تعتبر 

لذا يبدو يل أن موقف الفلسطينيين الذين قالوا إنهم يسعون إىل . مباشر متورطين يف هذه اجملابهة
حوار مباشر مع اليهود السوفيات يجب أن يتمثل يف التعامل سياسياً مع هجرة اليهود السوفيات 
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تخاذ إجراءات القسر والضغط والهجرة ستجري حتمًا، ومناقشتها مع جميع األطراف، وليس يف ا
وما هو دور البلدان األخرى التي تبدي استعداداً لقبول اليهود . ويبقى موضوع املديات واملواعيد

ولكن يف أية حال ال يجب أن تكون للفلسطينيين مصلحة يف أن يجندوا منذ اآلن من . السوفيات
  .إىل إسرائيل أعداء مسبقين لهمبين اليهود السوفيات الذين سيتوجهون 

  األراضي احملتلة

 ال أتفق مع زميلي السوفياتي ألكسندر بوفين، بل أوافق على رأي الزميل : أليكسي فاسيليف
الفلسطيني يف قوله إن هجرة اليهود السوفيات إىل إسرائيل ليست أبداً مسألة تخص احلكومتين 

فإسرائيل ما زالت يف حالة حرب مع . ات بين البلدينالسوفياتية واإلسرائيلية أو أنها قضية عالق
جيرانها ومل تعقد سالماً إال مع واحد منهم، كما أنها تستمر يف احتالل أراض عربية يجب أن تقوم 

إن أياً من اليهود السوفيات املوجودين هنا لن يستخدم مصطلح . عليها الدولة الوطنية الفلسطينية
وسمعت السيد أمنون . أو يهودا والسامرة" األراضي"تستخدمون كلمة فقد كنتم ". األراضي احملتلة"

كبليوك، وهو إسرائيلي وإن كان يمثل جزءاً حمدداً من اجملتمع اإلسرائيلي، يستخدم تعبير 
وإذا كانت مسألة هجرة اليهود السوفيات إىل إسرائيل ليست فقط موضوعاً ". األراضي احملتلة"

فيمكن أن نطرح تساؤالت أشار إىل بعضها أمنون كابليوك ولألسف  يمس العالقات الدولية وحدها،
  .مل يتطرق إليها أبناء وطني من اليهود

هل . هل أن الهجرة اليهودية تساعد أو ال تساعد على السالم يف الشرق األوسط؟ اجلواب واضح
ادة منظمة تساعد هذه الهجرة على خلق جو يف إسرائيل يدفعها إىل القبول باليد التي تمدها قي

هل تساعد هذه الهجرة على تعزيز القوى اليسارية واحملبة . التحرير الفلسطينية؟ اجلواب واضح
  .للسالم يف إسرائيل؟ اجلواب واضح أيضاً

يف قلقهم من  ةوختاماً أشير إىل أنني أتفهم أبناء وطني ممن يمثلون اجلالية اليهودية السوفياتي
ولكن أنا شخصياً يقلقني العداء للروس يف االحتاد . السوفياتيمشكلة معادات السامية يف االحتاد 

فهل سنبقى كل يردد أغنيته؟ لكي نحيا سوية ونتعايش ونضع سوية سياسة مشتركة، . السوفياتي
تفهمون خماوف الفلسطينيين ويفهمون . نفهم خماوفكم وتفهمون خماوفنا. يجب أن نتحاور

  .الفائدة الكبيرة لهذه الطاولة املستديرة ولهذا السبب اجتمعنا، ويف ذلك. خماوفكم

  معاداة السامية

 سنة سؤاالً عما إذا  70استغربت لكلمة الرفيق فاسيليف الذي طرح بعد : تانكريد غالينبولسكي
  .كانت مغادرة اليهود السوفيات تساعد أو ال تساعد على قيام السالم يف الشرق األوسط

كانت معاداة السامية تغرس يف شكل علني أو مستتر مما أدى ) االحتاد السوفياتي(ففي هذا البلد 
ة هذا البلد الذي أعتز به وأعتبره وطناً يل، رغم رإىل أن إخوتي يف الدم أصبحوا مرغمين على مغاد

إن طرح مثل تلك التساؤالت فات أوانه، فالهجرة أصبحت أمراً واقعاً . سنة خارجه 18أنني أمضيت 
وعلينا التفكير يف السير باألمور يف الشرق األوسط بحيث ال يصبح  ينبغي وضعه يف االعتبار،

الوضع هناك مصدر خطر على الصبيان الفلسطينيين أو على من يغادر هذا البلد وهم يبقون 
فقد عايشتهم يف اخلارج وفهمت أنهم يبقون جسماً غريباً، يبقون . إخوتي، بل ومواطنين سوفيات
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ا نحن املواطنين السوفيات نبعدهم عنا بحرمانهم من حق املواطنة أناساً سوفياتيين، يف حين أنن
  .الثانية، ومن حق املواطنة السوفياتية جملرد أنهم يريدون مغادرة هذا البلد

عن الصهيونية، أريد أن أقول بود للزمالء الفلسطينيين أن يكونوا حذرين حينما يطلقون اتهامات 
لقد ورد هنا ذكر منظمة . يف االحتاد السوفياتيعن وجود لوبي صهيوين أو حركة صهيونية 

ل وقد سبق يل القو. أعلنوا أنهم صهاينة. شخص 300أو على األكثر  200إنهم ". إيرغون تسيوين"
يحتفلون بعيد ميالد هتلر وال رغبة لهم يف مغادرة هذا البلد  إنني أخشى أكثر من فتيان وفتيات

  .ولكن صحافتنا ال تكتب عنهم

ن أن وجود حوار مباشر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين هو خمرج من املأزق الراهن، إنني واثق م
ولزام على إسرائيل أن تقبل هذه الشروط وتقدم على التفاوض وأنا واثق أيضاً أننا لن نتحرك من 

مكاننا ما مل نستأنف العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وما مل نشارك بنشاط يف عملية 
يف الشرق األوسط فإن أية بعثات قنصلية ال يمكن أن تعوض عن االتصاالت املفاوضات 

خماطباً (وأنا على ثقة عميقة من أنكم . الدبلوماسية املباشرة فهي تلزم بأشياء كثيرة
كساسة ذوي أفق واسع يف التفكير، وتبنون دولتكم اجلديدة األمر الذي أتمنى لكم فيه ) الفلسطينيين

همون مدى صحة املوضوعة التي طرحتها، وأن االحتاد السوفياتي يجب كل النجاحات، سوف تف
أن يقيم العالقات الدبلوماسية التي ستكون نافعة لنا جميعاً وللشرق األوسط والوضع الدويل 

  .عامة

  ضحايا الهجرة

 حتسن، ولو نسبي يف الرؤية، . ثمة شيء إيجابي حتقق، وحتسن يف بعض املواقف: نبيل عمرو
هذه ليست نهاية املطاف ونحن لسنا فرقاء نتفاوض لنخرج بحلول . ن جوهر املوضوعواقتراب م

  .على هذا اجملهود" احلياة"وشكراً لـ. أو بيانات، بل نتفهم بعضنا البعض أحسن من السابق

بحديث  يسعدين ويشرفني أن أديل". الثقافة اليهودية"صديقي العزيز السيد رئيس حترير جريدة 
املوقف من الالسامية، وإنما عن أي موضوع يراه حمرروكم مناسباً فيما  لصحيفتكم فقط عن

فأنا أرحب باحلوار على . يتعلق بالسالم أو الهجرة أو اليهودية، وحتى بالرياضة إن أحببت
  .صفحات جريدتكم

قرار موسكو يف شأن العالقات مع إسرائيل ليس قراراً عربياً يا صديقي بوفين، أو هو نتيجة 
فاالحتاد السوفياتي دولة تنظر إىل . بية، وال يجب أن يصور وكأنه نتيجة ضغط عربينصيحة عر

وأنا ليس من حقي أن أقطع عالقتك مع إسرائيل أو . عالقاتها وعلينا أن نحترم مؤسساتها
وأنا . ولكن يحق يل أن أطلب من االحتاد السوفياتي أن يقف معي وهذا حق مشروع. استئنفها

يف ترك هذا املوضوع ضمن سياق عملية السالم يف الشرق  ةالسوفياتي مقتنع برأي القيادة
  األوسط، فماذا يضر أن تكون ورقة لتشجيع اإلسرائيليين للذهاب نحو السالم؟

باسم منظمة التحرير الفلسطينية وباسم الدولة الفلسطينية، وإن جاز يل القول باسم الشعب 
ن نتعب ولن نيأس ولن نتردد يف حماورة اليهود ل: الفلسطيني كسفير لدولة فلسطين سأظل أقول
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لن نعتبرهم أعداء، وهم ليسوا كذلك ويجب أن نستمر معاً لكي نؤدي جمهوداً واقعياً يف . كانوا أينما
  .اجتاه السالم وهذا ليس أمًال بل رسالة، فعلينا جميعاً أن نتعاون يف سبيل إيصالها وإجناحها

  املوقف األميركي

 عدداً من األسئلة اجليدة جداً وأود أن أجيب عن أربع منها  طرح السيد اخلالدي: ماكس روبنسون
  .استأثرت باهتمامي يف صورة خاصة

أشار اخلالدي إىل أن احلق يف الهجرة إىل الواليات املتحدة ينطوي منذ سنوات على مسؤولية قبول 
نا مل نكن ندعو طوال سنوات ويف شكل ما يجيب هذا السؤال عن نفسه ألن. الذين يتمتعون بهذا احلق

  .إىل زيادة الهجرة، بل إىل االعتراف باحلق يف الهجرة وهو حق مهم

ونحن نعتقد أننا اتخذنا خطوات . من جانب آخر اعترفنا بتحملنا مسؤولية تقترن بحق الهجرة
مليون دوالر على مدى ثالث  700فإن تعهداً بتخصيص مبلغ . لتطبيق هذه املسؤوليات رئيسية

ألف مهاجر سوفياتي سنوياً هو مسؤولية كبيرة جداً ونحن مسرورون بتحملها  80ات وقبول سنو
وكما أشار كثيرون هنا إىل أن العديد من املهاجرين إىل . وهي يف النتيجة تصب يف مصلحتنا

بالدنا سيصبحون إن مل يكن مباشرة فخالل فترة قصيرة جداً مساهمون رئيسيون يف جمتمعنا 
  .واقتصادنا

تزدداد تقييداً ) يف الواليات املتحدة(عن أن مراجعة وضع املهاجرين ) اخلالدي(انياً حتدث ث
هذا صحيح، لكننا عاجلنا ذلك بتبني برامج جديدة بحيث أن النتيجة هي جميء مزيد من . للهجرة

من (فاحلقيقة هي أن مزيداً . أما كيف يأتون فهذه مسألة تقنية وداخلية أميركية بحتة. املهاجرين
عن أننا نتراجع عن حق االختيار بالنسبة إىل ) اخلالدي(وحتدث . يصلون إىل بالدنا) املهاجرين

يف احلقيقة نحن مل . املهاجرين يف االحتاد السوفياتي ومن هم يف مراكز التجمع يف روما وفيينا
فق سمات نتخل عن حق االختيار بل نقلنا املكان وحسب فبدالً من أن يغادر السوفيات بالدهم و

قلنا أن  Statelessخروج إسرائيلية حمرومين من حق املواطنة أي أنهم يصبحون دون دولة 
وبالنسبة للذين لديهم عائالت يف الواليات املتحدة سيتم استيعابهم . األفضل أن يظلوا يف بالدهم

تم هنا بينما يجب أن ي ارلكن االختي. وبالنسبة ملن ال عائلة له هناك سيكون انتظاره أطول. بسرعة
هم أعضاء كاملون يف اجملتمع السوفياتي ويحتفظون بمساكنهم وأعمالهم وإبقاء أطفالهم يف 

  .املدارس

فليس كل . وأشير أيضاً إىل أنه من زاوية املصلحة اخلاصة فإن هذا يعطينا بدورنا جماالً لالختيار
يكونون يف فيينا دون مواطنة ليس فعندما . من يقدم طلباً للهجرة إىل الواليات املتحدة نريد قبوله

  .لنا خيار سوى قبولهم، لكننا نمتلك خياراً عندما يكونون هنا

. نعم هناك عدم تطابق بين العرض والطلب. عدم التطابق بين العرض والطلب) اخلالدي(أخيراً ذكر 
بين عام من تاريخنا كان هناك دائماً مثل عدم التطابق هذا  200نحن بلد املهاجرين وخالل 

العرض والطلب دائماً كان الطلب للهجرة إىل بالدنا أكثر من قدرة اقتصادنا وجمتمعنا على 
  .وهذا ال ينطبق فقط على اليهود السوفيات بل على العامل أجمع. االستيعاب
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شكراً جزيالً، فقد جئنا لكي نسمع ونتعلم وهذا حدث : وأخيراً أود أن أقول للسيد قره داغي ما يلي
وأثار . أنا يف الواقع مندهش من أننا شهدنا اليوم أن االتفاق كان أكثر من االختالفو. بالفعل

تعتقد اإلدارة األميركية سواء أكانت ديمقراطية . السيد بوفين مسألة التصرف وفق املصلحة الذاتية
ائيل أم جمهورية أن حواراً بناء يقود إىل سالم دائم يف الشرق األوسط ويأخذ يف االعتبار أمن إسر

واحلق املشروع للشعب الفلسطيني هو ليس فقط يف مصلحة إسرائيل والشعب الفلسطيني، بل أيضاً 
  .يف مصلحة احلكومة األميركية والشعب األميركي

  العامل األيديولوجي

 قاً أن الفلسطينيين ال دخل لهم يف موضوع ألكسندر بوفين كان يعني ح ال أصدق أن: سميرنوف
لنعد . كان يف هذا الطرح أميناً لطريقته يف إيصال كل شيء إىل حد الالمعقول الهجرة، وأعتقد أنه

فحقيقة أن الكثيرين من مواطنينا اليهود . إىل القيم اإلنسانية العامة التي هي احلجر األساس
 .املهاجرين إىل إسرائيل ال يأبهون كثيراً حلقوق الفلسطينيين هي ليست سمة مميزة لليهود حصراً

ا القاطنون يف القرم ال تعجبهم مثالً عودة التتر إىل هناك، وإخواننا الروس الذين فمواطنون
سنة يرفضون عودة األملان إىل االستيطان يف  350يسكنون يف تاراسوف منذ ما ال يزيد عن 

فقبل مائة عام فقط مل يكن يف . ولكن ال تريدوا لآلخرين ما ال تريدونه ألنفسكم. حوض الفولغا
ألف يهودي أي حوايل اثنين يف املئة من جمموع السكان آنذاك، علماً بأن  23 فلسطين سوى

السلطات التركية مل تكن تتخذ إجراءات مناوئة للسامية ال يف بغداد وال يف سالونيكا وال يف القدس 
  .وال يف أي مكان آخر

رفوف . "الركود"التي هي ذروة  1972 – 1971أذكر فترة . وأعود إىل العامل األيديولوجي
ألف شخص سنوياً  40 – 35الدكاكين مل تكن خالية وكان اليهود يغادرون إىل إسرائيل بمعدل 

فبعد . ويمكثون كلهم تقريباً يف إسرائيل، على الرغم من العقبات الالديمقراطية القائمة آنذاك
لقومي كانت هناك حالة جدل بين اليهود السوفيات وتنامى الشعور ا 1967انتصار إسرائيل عام 

  .سيئة الصيت يف تلك السنوات" ذاكرة"لديهم، علماً بأنه مل تكن هناك أي منظمة 

أدعوكم جميعاً إىل نبذ األنانية، وخاصة األنانية اجلماعية، ال تعتمدوا املراءاة وال تعتمدوا املعايير 
  .املزدوجة يف هذا املوضوع الذي يخص مصائر الناس البسطاء

  حق العودة

 حقاً أننا . ق الرفيق غولينبولسكي إىل مسألة حق املهاجرين السوفيات يف العودةتطر: توردييف
فقد كانت اجلنسية تسقط عن املواطنين السوفيات الذين . واجهنا يف فترة الركود مثل هذه املشكلة

وتعلمون أن جملس السوفيات األعلى . يهاجرون إىل اخلارج ويحرمون من فرصة العودة إىل الوطن
. ن مشروع قانون يتعلق بحرية املواطنين يف مغادرة االحتاد السوفياتي والعودة إليهيناقش اآل

ويف املشروع بند ينص على حق كل مواطن يغادر إىل اخلارج يف االحتفاظ باملواطنة السوفياتية 
وكان الفلسطينيون وممثلو بلدان عربية أخرى . أي أن هذا احلق بدأ ينفذ عملياً . واحلق يف العودة

  ).إىل االحتاد السوفياتي(اجلامعة العربية طلبوا منا رسمياً السماح بعودة املهاجرين و
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يبين حوارنا اليوم ضرورة تخلي األطراف عن اجملابهة وحماولة إلقاء املسؤولية على عاتق 
فنحن نتحدث عن املشكلة الفلسطينية والفلسطينيين وإسرائيل . اآلخرين، دون حتمل جزء منها

ومن حيث املبدأ يمكن . جملاورة لها، بينما يجري اقتباس نصوص من القذايف مثالً والبلدان ا
وبما أننا اليوم . للجانب الفلسطيني أن يقتبس من بعض اإلسرائيليين أقواالً حترج مؤيدي إسرائيل

فلو . ندشن عصراً جديداً يف العالقات الدولية، يجب أن نستوعب فلسفة التفكير السياسي اجلديد
ولكن . األميركية، لوجدنا يف كل من البلدين من يعارض حتسينها –العالقات السوفياتية  أخذنا

ذلك ال يعني أن شيفاردنادزه عند لقاءه مع بيكر يجب أن يقتبس عن أشخاص معينين داخل 
  .الواليات املتحدة، أو أن يستند بيكر إىل ما قاله أشخاص يف االحتاد السوفياتي

  .وليس السلبية واملتطرفة، يجب أن توضع يف مكان الصدارة إن العناصر اإليجابية،

فثمة من ينطلق من . عن الصوت الواحد، إذا تابعنا تطور الصهيونية لوجدنا توزيعاً متقناً لألدوار
أما حركة املقاومة الفلسطينية فقد بنيت إىل حد كبير . مواقع متشددة وآخر من منطلقات ثانية

 242وإن من يعارض اليوم القرار . وهذا ال ينبغي أن يغيب عن البالعلى أساس جتربة الصهيونية 
واملهم  هو البدء يف عملية السالم وعند . إن توزيعاً معيناً لألدوار يجري. يمكن أن يصوت له غداً

  .ذلك سيكون التطرف أقل

 خل االحتاد نا وروما يف وجه اليهود السوفيات يحملهم على البقاء داإن إغالق فيي: أحمد اخلالدي
ولذا . السوفياتي يف مواجهة العداء املتنامي للسامية واملشاكل االقتصادية واالجتماعية األخرى

هذه . وهذا واحد من قنوات ضخ اليهود إىل إسرائيل. تبقى إسرائيل الفرصة غير املستحبة للهجرة
لى مصيرهم فقط قضية تخرج عن حدود املألوف ألن اختيار اليهود السوفيات له إسقاطات ليس ع

  .بل وعلى مصير ومستقبل املنطقة وساكنيها جميعاً 

  .شكرت اجلميع على مشاركتهم وأعلنت انتهاء املناقشات" احلياة"
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