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اآلسيوية تدعو فيه الواليات املتحدة  –األوروبية  –تقرير اللجنة الثالثية األميركية 
   وأوروبا إىل تسهيل إقامة اليهود املهاجرين من االحتاد السوفياتي يف أراضيهما

  
  22/4/1990، واشنطن

  

أذيع أمس أن  اآلسيوية يف تقرير لها –األوروبية  –يف واشنطن اعتبرت اللجنة الثالثية األميركية 
على الواليات املتحدة، وبنسبة أقل أوروبا، أن تسهال إقامة اليهود املهاجرين من االحتاد 

احلد كثيراً من التوتر القائم حالياً يف األراضي "السوفياتي يف أراضيهما، وهو أمر من شأنه 
  ".والدول العربية

يرالد هذا التقرير الذي خصص وقد أعد رئيس الوزراء اإليرلندي السابق السيد غاريت فيتزج
األخيرة  18وشدد على أن األحداث التي جرت يف األشهر الـ. الفلسطينية –للمسألة اإلسرائيلية 

تسمح بتوقع تقدم جديد نحو حل دائم للمسألة، موضحاً أن من بين هذه األحداث، االنفراج يف 
منظمة التحرير الفلسطينية إىل  السوفياتية واالنتفاضة التي دفعت قيادة –العالقات األميركية 

  .تغيير مواقفها

للجنة الثالثية التي اورأى التقرير، وهو حصيلة مناقشات أجراها يف الشرق األوسط أعضاء يف 
" التدفق السريع"وروبا وآسيا، أن هذا تضم مسؤولين سياسيين سابقين من الواليات املتحدة وأ

جعل التقدم نحو السالم أكثر صعوبة، وزيادة خطر حصول قطيعة حلظة "للمهاجرين من شأنه 
قراراً من الواليات املتحدة بناء على "كذلك رأى أن . فلسطيني –إسرائيلي " البدء بحوار حمتمل

اليهود السوفيات إىل أراضيها، من  أسس إنسانية يخفض أو يزيل القيود التي فرضتها على دخول
الدول األوروبية "واعتبر أن  .يف العامل العربي ويف األراضي احملتلة" شأنه تخفيف التوتر كثيراً 

  ".يمكنها أيضاً املساعدة عبر تليين القيود التي تضعها على هجرة اليهود السوفيات إليها

 غالبيتهم يف الهجرة إىل الواليات املتحدة، وأشار معد التقرير إىل أن اليهود السوفيات يرغبون يف
ألفاً عدد التأشيرات التي  50وكانت واشنطن خفضت إىل . لكن إسرائيل هي خيارهم الوحيد

وينص القانون األميركي على أن احلكومة تتوىل تغطية . ستمنحها ملهاجرين من اليهود السوفيات
  .كل نفقات إقامة املهاجرين اجلدد

  

                                                            

 23/4/1990 ، بيروت ،رنهاال: املصدر. 



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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