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 احلسن، الكلمة التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة، حممد أبو
 السوفياتي االحتاد من اليهود هجرة مسألة فيها يدينأمام جملس األمن 

   خطرة مؤامرة أنها مؤكداً  إسرائيل، إىل
 

      30/3/1990 ،نيويورك
  

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  السيد الرئيس

د بالدي أن يرى على سدة رئاسة جملس األمن لهذا الشهر أخاً عربياً من إنه لسرور عظيم لوف
جمهورية اليمن الديمقراطية، ذلك البلد الشقيق العزيز، لقد عرفناك أيها السيد الرئيس وعرفتك 

مميزة يف العمل  أروقة األمم املتحدة دبلوماسياً حمنكاً ذا باع وخبرة طويلة ولك جتارب
دتها يف قيادتك احلكيمة ألعمال جملس األمن وحققت له ما يريده من الدبلوماسي أثبتت فائ

كذلك أود أن انتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لسلفك السفير ريكاردو األركون دي . جناح
كاسادا املندوب الدائم لكوبا على حسن أدائه وجناحه يف إدارة أعمال اجمللس خالل الشهر 

  .املاضي

  جتارب سابقة

  يد الرئيس الس

إن جملس األمن وهو يناقش موضوع هجرة اليهود من االحتاد السوفييتي إىل إسرائيل 
واستيطانهم يف األراضي العربية احملتلة إنما يعيد إىل ذاكرتنا جتارب سابقة ليهود جاءوا من 

ق خمتلف بقاع العامل إىل فلسطين ليطردوا أهلها ويصادروا أرضها وينكلوا بشعبها ويقيموا فو
ترابها دولة لهم أساسها االغتصاب وذراعها البطش وسياستها التوسع والهيمنة، ولقد رأينا ومنذ 

وحتى اآلن كيف أن أولئك املهاجرين الذين استوطنوا أرض فلسطين حتولوا إىل قوة  1948عام 
عسكرية توسعية على حساب أصحاب احلق واألرض الشرعيين وطردوهم من ديارهم وفرضوا على 

قي منهم أقصى أنواع املعاملة واالستغالل والبطش ومل يقفوا عند ذلك احلد، بل هددوا أمن من ب
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الدول العربية اجملاورة واحتلوا أجزاء من أرضهم بالقوة الغاشمة وهددوا بذلك األمن والسالم يف 
  .منطقة الشرق األوسط ويف العامل كله

جابية الفلسطينية والعربية من أجل الير اويبدو اآلن وعلى الرغم من كل مساعي السالم والبواد
إيجاد حل عادل ودائم لقضية الشعب الفلسطيني فإن القضية بدأت تتكرر من جديد فما أشبه الليلة 

  .بالبارحة

  السيد الرئيس

إننا يف الكويت نعتبر أن هجرة اليهود السوفييت إىل فلسطين احملتلة تعد واحدة من أكثر التطورات 
ة الفلسطينية لكونها تمثل دعماً بشرياً للكيان الصهيوين الذي يستخدم كل خطورة على القضي

وسائل الطرد والتهجير بغية تفريغ األرض العربية من سكانها األصليين إلحالل املهاجرين 
  .الغرباء مكانهم

  السيد الرئيس

فلسطين على تسعى إسرائيل وحلفاؤها إىل تفسير ما يتم اآلن من هجرة اليهود السوفييت إىل أرض 
أنه هجرة طبيعية دافعها احلرص على حقوق اإلنسان وحريته يف اختيار مكان إقامته، لكن الشعب 
الفلسطيني وهو الذي كان وال يزال يدافع عن حقوقه الطبيعية وعلى رأسها حقه يف احلياة والعيش 

دس حق اإلنسان بكرامة أسوة ببقية شعوب األرض ال يمكنه أن ينكر احلرية ألي شعب آخر فهو يق
العامل العربي بأسره معه أن تأتي حقوق اآلخرين  من الشعوب، لكنه ال يرضى وال يرضىله ولغيره 

لتبتلع حقه الطبيعي والثابت يف العيش على أرضه، إن ذلك األمر مناهض للعدالة وللمبادىء 
  .الدولية وعلى رأسها مبادىء حقوق اإلنسان

  مؤامرة خطيرة

  السيد الرئيس

إن هجرة اليهود السوفييت إىل أرض فلسطين احملتلة إنما تمثل يف اعتقادنا مؤامرة خطيرة 
اتضحت بجالء أبعادها ومآربها بعد أن بدأ حتت مسامع وأبصار العامل تنفيذها وبدون أي اعتبار 

لقوانين دولية أو حلقوق فلسطينية وعربية أو للتهديد الكامن لألمن القومي العربي واستقرار 
لقد استشعر حضرة صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الصباح أمير دولة . نطقة الشرق األوسطم

وحذر من الكويت ورئيس القمة اخلامسة لدول منظمة املؤتمر اإلسالمي خطورة هذا التطور 
استمراره كما أشار يف خطابه بمناسبة الذكرى السنوية العشرين على إنشاء منظمة املؤتمر 

الدور الذي لعبته قوانين الهجرة املعدلة يف الواليات املتحدة األميركية وهي التي اإلسالمي إىل 
حددت عدد املقبولين يف أراضيها من طوفان املهاجرين اليهود السوفييت بعد أن كانت تضغط من 
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وعندما تم يف النهاية فتح الباب على مصراعيه . أجل تهجيرهم من االحتاد السوفييتي منذ سنوات
لهجرة اليهودية السوفييتية أغلقت الواليات املتحدة الباب على حدودها لكي تصبح إسرائيل أمام ا

لقد وصف صاحب السمو  الهجرة هذه بأنها أخطر قرار التقت عليه القوتان . البديل الوحيد
  .الكبريان ضد الشعب الفلسطيني لتختتما به القرن العشرين

تحدث صانعو هذا القرار عن حق اإلنسان اليهودي يف ي"ويت، واقتبس وقال صاحب السمو أمير الك
الهجرة من حيث يشاء واالستقرار حيث يشاء وال يتحدثون عن حق اإلنسان العربي يف وطنه 

وأرض آبائه، وهكذا أصبحت حقوق اإلنسان عندهم كلمة حق أريد بها باطل وليس هناك أكثر 
الع شعب من أرضه ليسكنها غرباء وطن بطالناً من هذا االحتالل االستيطاين الذي يحاول اقت

  .انتهى االقتباس" ولسان مل تكن لهم بأرض فلسطين أية صلة من قبل حتت سمع العامل وبصره

  السيد الرئيس

إىل التدخل  من فوق هذا املنبر تدعو دولة الكويت جملسكم املوقر وكافة أعضاء اجملتمع الدويل
الزحف االستيطاين الالقانوين على األراضي العربية بكافة الوسائل املمكنة واملتاحة لوقف هذا 

احملتلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع هؤالء املهاجرين من االستيطان فيها وإفراغها من 
سكانها العرب األصليين حتى ال نقضي على األمل يف حتقيق سالم دائم وشامل يف منطقة الشرق 

  .األوسط

دداً على اعتبار املستوطنات اإلسرائيلية غير شرعية وباطلة إننا نتوقع من جملسكم التأكيد جم
قانوناً، وكذلك قرار الكيان الصهيوين بضم القدس الشرقية بأنه الغ وباطل ومطالبة إسرائيل بعدم 

  .اتخاذ أية إجراءات من شأنها إحداث أي تغيير يف التركيبة الديمغرافية لألراضي 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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