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حضرات أعضاء اللجنة املركزية، يف ضوء التغيرات الثورية يف دول أوروبا الشرقية بدأت معجزة 

فقد فُتحت بوابات . تتحقق أمام أعيننا –وسنوات نحنُّ إليه يف قلوبنا الذي بقينا سنوات  –احللم 
االحتاد السوفياتي، وبدأ الكثيرون من إخواننا وأخواتنا اليهود يتوافدون إىل صهيون والقدس، بعد 

إن هذه أليام عظيمة حقاً، تذكر برؤيا أنبياء إسرائيل الذين وعدونا . أن ظلوا منقطعين عنا أجياالً
كثيرون سوف )." 15:7ميخا، (عجائب   كأيام خروجك من أرض مصر أريهم: "ف السنينمنذ آال

تشتد عزائمهم يف ضوء جتدد عملية اجتماع الشمل التاريخية املسيحانية للمنفيين، وعمارة هذه 
  .األرض

ونحن أبناء هذا اجليل، قد . ما من قوة يف العامل تستطيع وقف العمليات التي أطلقها التاريخ
سعدنا احلظ كثيراً لنرى بأمّ العين التاريخ يف طور الصنع، وحتقق الوعد السماوي املقطوع أ

. من الصعب أن يقع املرء على األلفاظ الكفيلة بالتعبير عن عظمة هذه الساعة ووصفها. ألسالفنا
 مبارك: "ففي هذه اللحظات، تبقى كلمات احلمد التقليدية القديمة هي األجمل واألوفى بالغرض

أنت أيها األبدي، يا إلهنا، مليك العامل الذي أجرى املعجزات آلبائنا يف هذا املوسم، فيما غبر من 
  ).تصفيق" (األزمان

أيها األصدقاء األعزاء، يف هذه األيام عينها تشن يف العامل العربي حملة بشعة ضد العودة   
إنها ليست ضد الهجرة إىل موضع معين يف أرض إسرائيل، بل معارضة للهجرة إىل . إىل إسرائيل

الستيعاب ) مقطع غير واضح(فهذه العودة توصف كأنها . أي موضع يف أرض إسرائيل كلها
وتقبل احلكومة  .املهاجرين وإلدماج املهاجرين اجلدد بسرعة يف جمتمع بلدنا واقتصاده

  .لنهوض إىل مستوى التحديات واملشكالت العظمى التي تستلزم حالً اإلسرائيلية على وتيرة عالية ل
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لقد خُصّصت املبالغ األوىل لتمويل أول مراحل عملية استيعاب املهاجرين، كما بدأ بناء اآلالف من 
وأخذت اجملالس احمللية يف مدن عدة زمام املبادرة، فبدأت تستوعب املهاجرين لدى . الشقق

وثمة حال من االبتهاج العظيم تعمّ اجلاليات اليهودية يف كل أنحاء . وصولهم، وقد جنحت يف ذلك
  .العامل لهذه الثورة التاريخية يف هجرة اليهود من االحتاد السوفياتي

أوالً، نحن نقدِّر قرار : من الواضح لدينا أن جناح هذا املشروع العظيم يتوقف على عوامل عدة
ونأمل بأن تظل هذه األبواب مفتوحة لكل الذين . اليهوداحلكومة السوفياتية بفتح األبواب لهجرة 

يرغبون يف العودة، وبأن تزال جميع العقبات والصعوبات التقنية والبيروقراطية التي تعرقل 
فقرة غير (ثانيًا، إن احلكومة، وإن عملت بمنتهى الفعالية . الوصول السريع لكل الراغبين يف الهجرة

  ).واضحة
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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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