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جورج حبش،  حديث صحايف خاص لألمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
  إىل فلسطين حول مسألة هجرة اليهود السوفيات

  
      8/4/1990 ،دمشق

  
ناشد الدكتور جورج حبش األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرئيس السوفياتي 

لوقف هجرة اليهود السوفيات إىل " حاسمة قرارات"ميخائيل غورباتشوف املبادرة إىل اتخاذ 
يجب أال ... رغبتنا يف تعزيز العالقة مع االحتاد السوفياتي ولكن"احلرص على  فلسطين، مؤكداً

يمنعنا هذا من رفع الصوت عالياً النتقاد ومواجهة أي قرارات أو ممارسات نشعر أنها ستكون على 
  ".حساب شعبنا وحقوقه الوطنية

يف دمشق وتناولت خمتلف أوجه مسألة هجرة " احلياة"ش يف مقابلة أجرتها معه وقال الدكتور حب
االحتاد السوفياتي يتفهم خماوفنا وهي خماوف حقيقية "اليهود السوفيات إىل فلسطين احملتلة أن 

وأكد أن أعداد املهاجرين اليهود ". وليست مفتعلة ونأمل أن يستجيبوا القتراحاتنا ونداءات شعبنا
على بنية إسرائيل، مشيراً " ستفرض تغيرات مهمة وخطيرة"ي احلديث عنها كبيرة جداً والتي يجر

  .إىل تعديل امليزان الديموغرايف

وطالب حبش العرب بتقديم أقصى الدعم السياسي واملادي لالنتفاضة الفلسطينية يف األراضي 
. ة اليهودية حسب قولهإذا كانوا جادين يف مواجهة خطر الهجر" درعهم األوىل"احملتلة بوصفها 

وشدد على أن غالبية الدول العربية مل تف بالتزاماتها لدعم االنتفاضة، وطالب منظمة التحرير 
تخلق وقائع تفرض على املهاجرين اليهود "الفلسطينية باتخاذ إجراءات داخل األراضي احملتلة 

  ".إعادة النزر يف فكرة االستقرار يف بالدنا

يف جملة من املمارسات اإلسرائيلية  بدأ يعكس نفسه"املهاجرين اليهود ورأى أن استمرار تدفق 
القمعية والوحشية التي تستهدف تصفية االنتفاضة الفلسطينية، ودفع املواطنين الفلسطينيين إىل 

ترك أرضهم لتوطين املهاجرين اجلدد فيها، وهذا ما يفكر فيه قادة إسرائيل ويتصرفون على 
ث علناً عن تمسكهم ية عدد من قادة إسرائيل ومن بينهم شامير إىل احلدوأشار إىل عود". أساسه

بفكرة إسرائيل الكبرى والوطن البديل وما إىل ذلك من أفكار كانت وردت يف برامج احلركة 
األمة العربية شعوباً وحكومات، أمام حتد كبير وخطير، ينتظر "وأكد أن ". الصهيونية منذ تأسيسها

واستبعد أن يكون االحتاد السوفياتي فتح باب ". وجريئة تتناسب وأبعاده خطوات عملية ملموسة"
بهدف إحلاق الضرر بالشعب الفلسطيني، فاملوقف السوفياتي واضح يف تأييد حقوق "الهجرة 

تمكنا من خالل احلوار : "وقال". شعبنا على رغم أن السوفيات يدركون أن ضرراً فادحاً سيلحق بنا
 االحتاد السوفياتي من اتخاذ بعض اخلطوات اإليجابية التي حتد من مع اجلهات املسؤولة يف

تضع اإلدارة األميركية قيوداً وعقبات أمام حرية "واستغرب أن ". الهجرة لكنها ال تزال غير كافية
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اختيار اجلهة التي يرغب املهاجرون اليهود يف التوجه إليها، لدفعهم نحو التوجه فقط إىل فلسطين، 
  ".واشنطن عقيرتها دفاعاً عن حقوق اإلنسان عندما تمس مصاحلها ومصالح حلفائهابينما ترفع 

استياء وأسفاً شديدين للقرارات التي اتخذتها بعض حكومات أوروبا الشرقية "وأبدى الدكتور حبش 
بعد أن ) إسرائيل(بصدد استئناف العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مما ساهم يف فك العزلة عنها 

استمرار تمسك القيادة اجلديدة يف أوروبا "لكنه الحظ ". االنتفاضة من إحكام اخلناق حولها تمكنت
  ".الشرقية بمواقف بلدانها املؤيدة حلقوق الشعب الفلسطيني

يجب أن تلعبه املتغيرات اجلديدة ملصلحة استنهاض همم اجلماهير العربية "على الدور الذي وشدد 
فرصاً مواتية "ورأى أن هناك ". وإعادة النظر يف دورها جتاه احلفاظ على مصالح األمة العربية

لق إلشاعة الديمقراطية يف العامل العربي وإطالق احلريات الشخصية والعامة التي من شأنها أن تخ
د على إطالق طاقات اجلماهير العربية وبلورة دورها بشكل أفضل جتاه ظروفاً جديدة تساع

إن املنطقة تعيش إرهاصات التغيير فإما أن تبادر القوى التقدمية "وقال ". التحديات التي جتابهها
ي على يلق"واعتبر أن الوضع الدويل اجلديد ". بالقيام بدورها وإما أن تتجاوزها حركة اجلماهير

عاتق العرب، وحتديداً القوى التقدمية مسؤولية استخالص الدرس الذي يشير إىل أهمية وأولوية 
  ".االعتماد على النفس

يتدخل يف "ويف تقويمه للمواقف العربية من القضية الفلسطينية انتقد الدور املصري مؤكداً أنه 
جهوداً كبيرة لتذليل العقبات، "وأضاف أن القاهرة تبذل ". شؤون منظمة التحرير الفلسطينية

املصري، تمهيداً لعقد لقاء  –األميركي  –وبالذات الفلسطينية، أمام انعقاد اللقاء اإلسرائيلي 
  ".إسرائيلي يتجاهل االشتراطات التي أقرها اجمللس املركزي الفلسطيني –فلسطيني 

بالهجرة اليهودية وهناك العديد العديد من القادة العرب، إذا مل يكن غالبيتهم نددوا "وشدد على أن 
من النشاطات يف هذا االجتاه، لكن األمر مل يصل بعد إىل حد استخدام وتوظيف الطاقات العربية 

وهناك اآلن اتصاالت من أجل عقد قمة عربية . الهائلة ملواجهة هذا اخلطر الذي بات يتهدد اجلميع
هة هذا اخلطر، أعتقد أن عليهم أوالً ملواجهة موضوع الهجرة، فإذا كان العرب جادين يف مواج

أقول ذلك ألن غالبية . تأمين أقصى الدعم السياسي واملادي لالنتفاضة، فهي درعهم األول
". احلكومات العربية مل تف بااللتزامات التي قطعتها على نفسها يف قمتي اجلزائر والدار البيضاء

تغيير مواقفها خصوصاً إزاء قضية احلقوق وطالب الدول العربية بالضغط على اإلدارة األميركية ل
الوطنية للشعب الفلسطيني والهجرة اليهودية، إلجبارها على رفع القيود التي فرضتها على دخول 

  .املهاجرين اليهود إىل الواليات املتحدة

علينا : "وعن املوقف الفلسطيني من الهجرة وهل يتناسب مع حجم املشكلة قال الدكتور حبش
ر أن نتخذ جمموعة من اإلجراءات داخل فلسطين احملتلة، تستهدف حماية وتصعيد كمنظمة حتري

فرضاً إلعادة النظر ) اليهود(االنتفاضة الفلسطينية، وتخلق أيضاً وقائع تفرض على املهاجرين 
  ".يف فكرة االستقرار يف بالدنا

مقدمها االنتفاضة أهمها ويف "ورأى أن هناك أسباباً عدة وراء األزمة احلكومية يف إسرائيل 
واألزمة بين تكتل . واستمرارها كل هذا الوقت من دون أن تتمكن حكومة االئتالف من إخمادها

وهذا . ليكود وحزب العمل اإلسرائيلي ناجتة من خالفات تكتيكية وليست جوهرية من وجهة نظرنا
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دم االعتراف بمنظمة إن الطرفين متفقان على ع. ال يعني إهمال هذا التناقض أو عدم رؤية مفاعيله
التحرير الفلسطينية وعلى رفض الدولة الفلسطينية واملؤتمر الدويل للسالم، ومتفقان أيضاً على أن 

القدس موحدة عاصمة إلسرائيل إىل األبد، أي أن اخلالف بينهما يف شأن جهود السالم حمدود 
  .وتكتيكي

 ".م طويل، لن تستطيع اخلروج منهوهنا أؤكد أن استمرار االنتفاضة أدخل إسرائيل يف نفق مظل
  



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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