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 يويل فورنتسوف،األول لوزير اخلارجية السوفياتي،  املذكرة التي سلمها النائب

 إىل رئيس الفريق القنصلي اإلسرائيلي يف موسكو، آري ليفين، يبلغه فيها
    1رفض بالده لسياسة توطين اليهود السوفيات يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

 
 29/1/1990، موسكو

  
 

  :وتقول املذكرة

وضع يف الشرق األوسط خالل الفترة األخيرة قد استقبل يف العامل بأمل معين يف أن إن تطور ال"
وأول ما ساعد على نشوء مثل هذا . يبدأ أخيراً حترك فعلي يف تسوية هذا النزاع املزمن يف املنطقة

 األفق هو املوقف اإليجابي ملنظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية التي قد أظهرت بشكل مقنع
سعيها إلنهاء اجملابهة املستمرة منذ سنوات طويلة واالنتقال إىل حتقيق اتفاقات تضمن املستقبل 

  .السلمي واآلمن لكافة أطراف النزاع بما فيها إسرائيل

ويتكون انطباع عن خلق . وأن موقف بعض القادة اإلسرائيليين يبدو متنافراً على هذه اخللفية"
أجل، وإال كيف يمكن وصف . د على طريق العملية السلميةعراقيل جديدة وجديدة بشكل متعم

تصريحات بعض الشخصيات السياسية اإلسرائيلية، بمن فيهم رئيس احلكومة نفسه، عن ضرورة 
االحتفاظ باألراضي العربية التي حتتلها إسرائيل ألجل توطين املهاجرين اليهود القادمين إليها 

  .بما يف ذلك من االحتاد السوفياتي

ذلك تؤكد القيادة اإلسرائيلية جمدداً على نهج ضم األراضي العربية احملتلة، ورفض البحث عن وب"
هذه تبدو بوضوح اخملططات " األمر الواقع" ومن خالل سياسة. حلول وسط لنزاع الشرق األوسط

. على حساب حقوق الشعب الفلسطيني بالدرجة األوىل" إسرائيل الكبرى"التوسعية إلنشاء 
عينه يبدو شيء آخر وهو النية يف فتح جبهة جديدة لقمع االنتفاضة الفلسطينية عن  وبالوضوح

  .طريق ضرب مصالح السكان الفلسطينيين واملستوطنين ببعضها البعض

وما ال يمكن أن يغيب عن البال أيضاً هو أن إسرائيل بإمعانها يف تكريس احتالل األراضي "
تتحدى منظمة األمم املتحدة التي طالبتها غير مرة باالمتناع عن التدابير التي من شأنها العربية، 

ويالحظ بجالء االستهتار . تغيير الوضع يف األراضي احملتلة بما يف ذلك الوضع الديموغرايف
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التي تمنع استيطان األراضي احملتلة  1949بالقانون الدويل وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام 
  .وهي االتفاقية التي وقعتها إسرائيل أيضاً  غير سكانها األصليينب

يف االحتاد السوفياتي ال يخفون قلقهم إزاء خطوات احلكومة اإلسرائيلية هذه التي من شأنها "
توجيه ضربة شديدة إىل قضية السالم يف الشرق األوسط وإفشال عملية التسوية وتهديد أمن كافة 

  .لشعب اإلسرائيلي نفسهشعوب املنطقة بما فيها ا

إن قوانين االحتاد السوفياتي تنسق حاليًا . وال يغيب عن اهتمامنا جانب آخر من جوانب القضية"
ولكن ما ال يمكن إال أن يثير قلقنا هو أن قسماً . مع القوانين الدولية بما فيها حرية السفر منه وإليه
لسوفياتي قد يصبح بتأثير الدعاية املغرضة من أبناء القومية اليهودية الذين يغادرون االحتاد ا

وإننا نقف بحزم ضد . أداة لتنفيذ اخملططات غير القانونية التي يدينها الرأي العام العاملي
ة استخدام األشخاص الذين يغادرون االحتاد السوفياتي واملغامرة بأمنهم ألجل مزاحم

ية أن تأخذ يف حسابها العواقب اخلطرة وعلى القيادة اإلسرائيل .الفلسطينيين قومياً يف أراضيهم
 .التي قد تترتب على ممارستها هذه

  



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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