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لتحرير فلسطين، أبو علي  لنائب األمين العام للجبهة الشعبيةحديث صحايف خاص 
  1]مقتطفات[األراضي احملتلة إىل اليهود السوفيات مصطفى، حول هجرة 

 
      4/1990/؟؟ ،دمشق

  
.......  

هجرة اليهود من االحتاد السوفياتي من أهم األخطار احملدقة، من حيث نتائجها على مستقبل  ■
والشعب الفلسطيني والتسوية السياسية، كيف عاجلت الهيئات القيادية الفلسطينية هذا  املنطقة

  املوضوع؟ وما هو املطروح راهناً؟

صحيح أن هناك أخطاراً ناشئة عن الهجرة وما يجري مقلق، ولكنه يأتي يف سياق  ■■
يوين أن نتلمس األيديولوجية الصهيونية وليس غريب عنا، نحن الذين دفعنا ضريبة الوجود الصه

ذلك، ولكن على األمة العربية وأنظمتها الرسمية أن تتبصر يف األمر، ألن اخلطر األكبر والقادم 
عليها يطال وجود ومصالح الدول العربية وشعوبها فأين هذه األنظمة من الصراع يف مواجهة 

  مشروع إسرائيل الكبرى؟

حملية وعربية ودولية وآخرها املعركة نحن كمنظمة نقوم بعمل سياسي دؤوب على كل املستويات 
وغيره للحد قدر . وما نقوم به مع االحتاد السوفياتي حتديداً . الدائرة يف مؤسسات األمم املتحدة

  .اإلمكان من خماطر هذه الهجرة

وتعقد . ولكن ماذا يفعل العرب مع الواليات املتحدة األميركية التي حتمي املشروع الصهيوين
واالقتصادي أم أن األمر  هل استخدم الضغط السياسي ! صفقات الهجرة، وحتدد قنوات سيرها

اقتصر على إصدار البيانات فقط لنأخذ مثالً البيان الصادر عن جلنة القدس يف الرباط، فقد حمل 
  .مضمونا جيدًا لكن يحتاج إىل عمل جدي من أجل حتقيقه

ربية لتتحمل هذه األمة مسؤوليتها يف مواجهة خطر وبهذا الصدد نحن نعمل وندعو لعقد قمة ع
 عواملطلوب مواجهة شاملة للمشرو. وال أحد يتصور أن هناك حلول سياسة قريبة. الهجرة

  .الصهيوين وليس للهجرة فقط

نثار عند وقوع احلدث . املواجهة الشاملة للمشروع الصهيوين وليس بالقطاعي: هذا هو املوضوع
 .ثم ندخل يف سبات عميق
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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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