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  "تاس"لبيان الذي وزعته وكالة األنباء السوفياتية ا
  بشأن حمادثات الرئيس ميخائيل غورباتشوف

  ]مقتطفات[ .والرئيس حافظ األسد
  
  

حيزاً كبيراً من احلديث وقد اتفاق الرئيسان يف الرأي على أن  وبالطبع شغل الوضع يف الشرق األوسط"
ن هذا املوقف ارقل عملية التسوية الشاملة وعقد املؤتمر الدويل حتى موقف الواليات املتحدة األميركية هو الذي يع

يتميز بأنه أسوأ من موقف اإلدارة األميركية السابقة ولذلك ال تتلقى القيادة اإلسرائيلية الدافع للبحث عن خمرج 
  ......واقعي من الطريق املسدود وتتصرف بعدوانية وبصورة استفزازية

االنتباه إىل حماوالت أوساط معينة يف الغرب استغالل انشغال االحتاد  ولفت الرئيس حافظ األسد
  ". ......السوفياتي بأموره الداخلية من أجل زيادة الضغط على القوى التقدمية وعلى العامل العربي

وجرى بحث مفصل للوضع يف لبنان وحوله ويف العامل العربي عموماً ووصل الرئيسان يف هذا اجملال "
ل كبرى ذات طابع نظري وتاريخي حول طبائع األمم والشعوب وحول آفاق وخصائص العالقات إىل مسائ

   ......املتبادلة فيما بينها وحول النقاط اإليجابية والسلبية يف تطورها
حافظ األسد موضوع هجرة اليهود السوفيات إىل إسرائيل الذي يقلق العرب كثيراً وقد قدّر  وأثار الرئيس

الرئيس غورباتشوف موقف سوريا املوضوعي وتصدى بحزم للتقوالت التي انتشرت يف بعض الدول العربية حول 
لليهود يف اآلونة األخيرة  ن أسباب الهجرة املتزايدةاد السوفياتي والواليات املتحدة انوع من الصفقة بين االحت

مرتبطة بالعمليات الداخلية اجلارية يف االحتاد السوفياتي وببعض املظاهر غير املرغوب فيها يف العالقات 
القومية وهناك أيضاً تأثير خارجي فالواليات املتحدة التي تشجع على الهجرة من االحتاد السوفياتي تغلق يف 

   ......نالوقت ذاته أبوابها أمام املهاجري
وقد وافق الرئيس  وقد طرح الرئيس حافظ األسد عدداً من األفكار حول كيفية تسوية هذه املسألة

املسألة قائمة ومن الواجب دراستها عملياً يف سياق حقوق العرب وليس فقط يف سياق حقوق  نغورباتشوف على ا
   ......بدئي مع قضية التحرر الوطني العربيةها املاالحتاد السوفياتي ثابتة يف تضامنن سياسة ااإلنسان بعامة 

  

                                                 
  "30/4/1990، )دمشق" (البعث. 
  في األصل. 

 
 
 
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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