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يف افتتاح  الشاذيل القليبي،عام جلامعة الدول العربية، الكلمة التي ألقاها األمين ال
  1]مقتطفات[ جمللس جامعة الدول العربية 93الدورة الـ 

 
      10/3/1990 ،تونس

  
  

  السيد الرئيس،

  أصحاب السمو واملعايل،

  أصحاب السعادة،

  أيها السيدات والسادة،

د ضخم من يى منصة رئاسة اجمللس ليرمز إىل رصفلسطين اليوم عل ةإن وجود دول  
النضال الفلسطيني يف سبيل القضية املركزية، ثورة متواصلة، دون انقطاع، إىل هذه االنتفاضة 

اجمليدة التي دخلت عامها الثالث، ثورة من أجل احلقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وإقامة 
  .دة منظمة التحرير الفلسطينيةدولته املستقلة فوق ترابه الوطني، بقيا

فباسم اجمللس املوقر، أجدد التحية للشعب الفلسطيني الصامد، وانتفاضته العظيمة، وقيادته 
وأرحب باألخ املناضل فاروق القدومي يف منصة الرئاسة، خلفاً ملعايل الوزير يوسف . الشجاعة

  .لسعلوي، الذي نعبر له عن كامل التقدير جلهوده على رأس هذا اجمل

  السيد الرئيس،

يمر الصراع العربي اإلسرائيلي، وجوهره القضية الفلسطينية، بمرحلة حتف بها خماطر   
  .جمة، بسبب تعنت إسرائيل، وما تشهده الساحة الدولية من تطورات مفاجئة وتغيرات متسارعة

توايل، من ويحق لشعبنا الفلسطيني أن يفتخر بما يقوم به شباب احلجارة، للسنة الثالثة على ال
بطوالت متميزة، رغم تزايد عدد الشهداء وجموع اجلرحى واملعتقلين، من جراء موجات القمع 

  .اإلسرائيلي
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يتم كل ذلك يف وقت تراجعت فيه التغطية اإلعالمية الدولية للمواجهات الضاربة يف األراضي 
يوين القديم، مستغلة يف وقت جتمع فيه إسرائيل قواها، لتنفيذ اخملطط الصه كويحدث ذل. احملتلة

  .مناخ الوفاق الدويل، لتسريع تدفق املهاجرين، خاصة من االحتاد السوفياتي

ذلك أن التغيرات السياسية يف شرق أوروبا دفعت عدداً من دول هذه املنطقة إىل مراجعة سياساتها 
وقد أوحي  .فبادرت إىل إعادة العالقات الدبلوماسية معها. اخلارجية، وبالتحديد جتاه إسرائيل

إليها بأن ذلك شرط ليتم قبولها يف صف الدول الديمقراطية، وبرهان عن صدق نواياها يف 
  .االنفتاح على عامل احلرية

  .وتزامن ذلك مع حماوالت ظاملة لتشويه صورة العرب لدى شعوب تلك األقطار

يف منطقتنا  وقد عبرت دولنا عن قلقها من استغالل سياسة الوفاق الدويل ألهداف تخل باألمن
  .العربية، أو تسيء إىل قضايانا العادلة يف احملافل الدولية

  السيد الرئيس،

إن التقارير اخلاصة بحجم هجرة اليهود من االحتاد السوفياتي إىل إسرائيل تؤكد أن املعدل اليومي 
تمكنت وسوف تزداد معدالت هذه الهجرة إذا ما . مهاجر يصلون يومياً إىل إسرائيل 400ال يقل عن 

إسرائيل من تخصيص وسائل نقل إضافية لترحيل املهاجرين اليهود مباشرة من االحتاد 
واخملطط الذي كشف عنه رئيس احلكومة اإلسرائيلية يشير إىل توقع مليون مهاجر . السوفياتي

لشرقية، وجنوب أفريقيا، خالل السنوات اخلمس القادمة، يضاف إليهم املهاجرون من دول أوروبا ا
األمر الذي لو حتقق، سيزيد من أطماع إسرائيل يف التوسع والهيمنة،  .وأميركا الالتينية وغيرها

  .ورفض احللول السياسية، ومن أخطار ذلك على املنطقة

يف قضية تدفق  أمام هذا اخلطر الداهم اجتمعت اللجنة الوزارية املكلفة بدعم االنتفاضة ونظرت
  .، ووضعت خطة حترك نأمل أن يبدأ تنفيذها بعد انتهاء هذه الدورةلسوفياتيةالهجرة ا

لكن ال بد أن نعلن، من أعلى هذه املنصة، أن تبعات هذه القضية يتحملها اجملتمع الدويل، وأن 
فقد اعترف اجملتمع للشعب الفلسطيني . للدولتين العظميين باخلصوص، مسؤوليات جسيمة

، وجتاوب مع شرعية النضال الفلسطيني، وأدان االحتالل اإلسرائيلي بحقوقه الوطنية الثابتة
لكنه حتى اليوم مل يفلح يف فرض احترام الشرعية الدولية، من خالل تنفيذ القرارات  ،وممارساته

األممية، وذلك رغم جهود الدول العربية يف قمة فاس، وجهود املنظمة يف اجمللس الوطني 
وال شك أن تعنت إسرائيل . ود ال مثيل لها يف أي نزاع إقليمي آخرالفلسطيني باجلزائر، وهي جه

إنما هو بسبب ما تلقاه من حماية ال مبرر لها، ال يف القانون وال يف األخالق، من دول غربية، يف 
  .طليعتها الواليات املتحدة األميركية
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الحتاد السوفياتي إىل وليس من املبالغة يف شيء أن نعلن أن وقف الهجرة اليهودية املباشرة من ا
إسرائيل أمر حيوي يجب على اجملتمع الدويل التصدي له فوراً، إذا كانت النية متوفرة، فعالً، لدى 
الدول الكبرى، إلقرار السلم واألمن يف املنطقة، يف ظل عالقات دولية جديدة تقوم على املبادىء 

  .الم بين األممالعادلة، والقيم اإلنسانية التي تبقى القاعدة الوحيدة للس

  السيد الرئيس،

بذولة حالياً إلخراج القضية الفلسطينية من حالة تتابع دولنا ببالغ االهتمام املساعي الدولية امل
  .اجلمود، إىل إطار السالم الشامل والدائم

القضية  هلكن الذي ال بد من تأكيده حتى يرتفع كل لبس هو أن الصراع العربي اإلسرائيلي جوهر
ة، ومن الوهم أن يعتقد بعض القادة اإلسرائيليين أن الصراع العربي اإلسرائيلي شيء الفلسطيني

  .منفصل عن هذه القضية، ويمكن معاجلته على انفراد

ثم فيما يخص القضية املركزية نفسها، ال يمكن بحال التنازل عن احلق العربي يف القدس الشريف 
  .سبيل إىل التخلي عنه الذي يمثل يف نظر الدول العربية كافة، حقاً ال

وقد أكدت ذلك . الغيان وال يعتد بهما دولياً –وقرار ضم اجلوالن  –لذلك نرى أن قرار ضم القدس 
  .كل دول العامل، بما فيها الواليات املتحدة األميركية

....... 
  



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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