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حديث صحايف خاص لألمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف 
    يتطرق فيه إىل مسألة هجرة اليهود السوفيات إىل إسرائيل ،حواتمه

  ]7/1990/؟؟[

  

. . . . . .  

  السوفييتة؟ وهل نكتفي بتصريح غرباتشوف؟ماذا عن الهجرة اليهودية 

   ا تصريح أخير هتصريح غرباتشوف أو أية تصريحات سوفيتية إضافية ومنبلن نكتفي
ناطق باسم اخلارجية السوفيتية ضد استيطان عدد من املهاجرين اليهود من االحتاد عن 

اجلوالن السورية، وبأن هذا يعقد أي امكانية الستئناف  يفالسوفياتي إىل الضفة الغربية وقسم آخر 
االسرائيلية ويزيد برميل البارود اشتعاالً يف منطقة الشرق األوسط ويحمل  –العالقات السوفييتية 

حكومة شامير املسؤولية عن كل هذه التوتيرات اجلديدة، هذا كله جيد نرحب به ولكنه غير كاف 
ع القيادة السوفييتية على أساس الوقف التام ألي شكل من أشكال ولهذا ال زلنا نواصل احلوار م

الهجرة املباشرة ألي شكل من أشكال الشحن املباشر اجلوي أو البحري أو البري من األراضي 
ان يتم اجناز القانون السوفييتي اجلديد بمنح وثائق العودة  –السوفييتية إىل بالدنا احملتلة، ثانياً 

اد خمس سنوات اذا وجدوا ان ظروف احلياة التي انتقلوا بالهجرة اليها غير للمهاجرين على امتد
ان حتصر عملية الهجرة  –مناسبة ويريدون ان يعودوا إىل وطنهم االحتاد السوفييتي، ثالثاً 

ويعطى الفترة " فيينا مثالً"باالختيار الديمقراطي الطوعي أي أن يذهب املهاجر إىل بلد ثالث 
 –حلرية االختيار ال ان يشحن بشكل مباشر او عبر الترانزيت إىل إسرائيل، ورابعاً  الزمنية الضرورية

الضغط السوفييتي على الواليات املتحدة حتى تفتح باب الهجرة وان تتواصل اجلهود ان يتواصل 
العربية املشتركة يف جملس األمن حتى يصدر جملس األمن قرارات حازمة بمنع  –السوفييتية 

داخل األرض  اجرين يهود من االحتاد السوفييتي أو اوروبا أو أميركا الالتينيةتوطين أي مه
الفلسطينية احملتلة حتت طائلة العقوبات ضد حكومة االحتالل االسرائيلي هذا يف جانب بحثنا مع 

االصدقاء السوفييت ويف اجلانب اآلخر نعتقد ان علينا وعلى الدول العربية واجباً مركزاً بموجب 
قمة بغداد يف احلوار مع الواليات املتحدة األميركية لتفتح باب الهجرة فقد استخدمت  قرارات

االبتزاز عشرات السنين مع االحتاد السوفييتي حتى يفتح باب الهجرة واآلن الواليات املتحدة 
تخفض سقف الكوتا للمهاجرين إىل داخلها يف الوقت الذي يستطيع اجملتمع األميركي املشكل من 

مليون من البشر أن يستوعب بضعة ماليين سنوياً وليس بضعة آالف من املهاجرين  )265(
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كاملة دون أي تهديد لها بينما املهاجر الذي يأتي إىل بلدنا احملتلة  يندجموا يف احلياة األميركية
ب السورية وجنو نيشكل خطراً مباشراً بالتغيير الديمغرايف يف األراضي الفلسطينية احملتلة واجلوال

ويشكل خطراً عدوانياً استيطانياً وتوسعياً يرفد قوات االحتالل بطاقات جديدة وجمتمع لبنان 
 بإعادةكذلك على الدول العربية ان تطبق قرارات قمة بغداد  .التوسع واالستيطان بطاقات جديدة

عضوية النظر بكل شبكة العالقات االقتصادية والتجارية مع كل دولة من الدول اخلمس الدائمة ال
بمجلس األمن على ضوء موقفها من السالم الشامل واملتوازن واملؤتمر الدويل يف الشرق األوسط 

ومن قضية الهجرة، ألن الواليات املتحدة ال تعرف لغة املناشدة املبدئية واألخالقية فتاريخها هو 
ية بلغة املصالح تاريخ املصالح البراغماتية ولذا على الدول العربية ان تخاطب االدارة األميرك

وليس بلغة املناشدة األخالقية ومن ذات اخلط الذي رسمته قمة بغداد فان على الدول العربية أيضاً 
أن تعرف جيدًا أنه مل يعد ممكناً مواصلة خماطبة االحتاد السوفييتي بلغة املبادئ واملناشدة 

زن املصالح، وعلى اجلميع االخالقية وحدها فالعامل بات يبني عالقاته على أساس املصالح وتوا
يف اعادة بناء العامل هي صيغة توازن املصالح على حد تعبير  ةأن يتذكر أن الصيغة الغرباتشوفي

السوفييت وبالتايل بات مطلوباً من الدول العربية ان تبني شكبة واسعة من العالقات التجارية 
مع الدول العربية ويف  صاحلهتي حتى يحسب حساباً جيداً ملواالقتصادية مع االحتاد السوفيي

املسألة يف جوهرها  .الشرق االوسط وما يترتب على هذا من وقف أية هجرة يهودية باجتاه بالدنا
ليست فقط دولية قائمة على اتفاقات هلسنكي وجنيف بحق الهجرة بالنسبة لكل دولة وقعت على 

وسط وخاصة إىل فلسطين اتفاقات هلسنكي بل مسألة الهجرة اليهودية إىل منطقة الشرق األ
إىل احملتلة تتوقف كثيراً على موقف الدول العربية من قرارات قمة بغداد، اذا حتولت هذه القرارات 

وقائع عملية نحن على ثقة بأن الواليات املتحدة ستفتح أبوابها لهؤالء املهاجرين ألنها هي التي 
للهجرة منه، وأيضاً على ثقة بان ضغطت عشرات السنين من اجل فتح ابواب االحتاد السوفييتي 

االحتاد السوفييتي سيعد للمائة قبل ان يقدم على فتح باب الهجرة باجتاه يعرف جيداً أنه يلحق 
  .السوفييتية وبمصاحله يف الشرق األوسط –أذى بشبكة العالقات التجارية واالقتصادية العربية 
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