
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

يويل فورونتسوف،  حديث صحايف خاص للنائب األول لوزير اخلارجية السوفياتي،
    1حول هجرة اليهود السوفيات إىل إسرائيل

 
       ] 18/2/1990[ 

  
ومن احملتمل أن تقر دورة السوفيات األعلى القادمة . موقفنا واضح تماماً: فورونتسوف -

اتي حيث يؤكد حق كل املواطنين دون استثناء قانون اخلروج والدخول من وإىل االحتاد السوفي
 يبمغادرة البلد بحرية ويجب أن تعمل أجهزة االحتاد السوفياتي احلكومية بهذا األساس احلقوق

  .بغض النظر عن كونه يعجب بعضهم أو ال

رغم ذلك أعتقد أن العرب ينظرون إىل بلدنا باملنظار القديم حين يدعون ": أنباء موسكو" -
  ...سوفياتي إىل حل املشاكل بأساليب املنعاالحتاد ال

هكذا بالضبط فحتى اآلن مل يفهم اجلميع أن االحتاد السوفياتي احلايل : فورونتسوف -
من النظام موقفهم  ليس كما كان عليه منذ عدة سنوات خلت، فهم يقفون منا بمقتضى العادة

وقد حتدثت عن هذا األمر منذ مدة  .التوتاليتاري القادر على حل املسائل الطارئة عن طريق املنع
يف الدول العربية أية تقييدات قريبة مع سفراء البلدان العربية يف موسكو وسألتهم إن كانت 

فلماذا إذن يريدون حرماننا . قانونية على مغادرة املواطنين إىل اخلارج فتبين أنها غير موجودة
اضطررت أن أوضح للسفراء احملترمين أننا من حق التقييد باملعايير العاملية املعترف بها؟ لقد 

  .من اآلن فصاعداً نعمل على أساس القانون فقط كما يف كل البلدان الديمقراطية

من املهاجرين اليهود يغادرون إىل  يف السابق كان القسم األكبر ":أنباء موسكو" -
أما اآلن فقد حددت الواليات املتحدة عدداً معيناً ملن تسمح . الواليات املتحدة وليس إىل إسرائيل

لهم بالدخول وترتفع يف العامل العربي أصوات تقول إن هذا األمر متعمد ليتحول سيل املهاجرين 
  فهل تؤيد مثل هذا الرأي؟. إىل األراضي الفلسطينية احملتلة

ات املتحدة يتوخى هذه لقد تكون عندنا أيضاً انطباع بأن قرار الوالي :فورونتسوف -
لقد اتهمونا لسنوات طويلة بأننا نفرض القيود على هجرة اليهود، وحين ألغينا القيود . الغاية

وقد لفتنا نظر اجلانب األميركي إىل هذا األمر . فرضت الواليات املتحدة قيوداً صارمة على الدخول
  .بلوماسيةمرات عديدة وأعتقد أن حل هذه املسألة يجب أن يتم بالطرق الد
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إسرائيل يجب أود التطرق أيضاً إىل املوقف السوفياتي من إسرائيل فنحن نعتقد أن قيادة 
 .ى حالً آخر لهذه القضيةوال أر. أن تمنع إسكان املهاجرين يف األراضي العربية احملتلة

  



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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