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خطاب لألمين العام جلامعة الدول العربية، السيد الشاذيل القليبي، يف افتتاح الدورة 

   1 ]مقتطفات[حول قضية اجلوالن طارئة جمللس جامعة الدول العربية ال
 

  12/2/1982تونس، 
  

. . . . . . .  

  السيد الرئيس،

إن القرار اإلسرائيلي الصهيوين بضم هضبة اجلوالن السورية، التي هي جزء من أرضنا   
خطيراً بعيد النتائج، ويتضمن دالالت معينة على أهداف السياسة  اناًالعربية، يمثل عدو

ومل تخف أبعاده على الرأي العام الدويل الذي وقف بما يشبه االجماع إىل جانب احلق . الصهيونية
وإسرائيل املتصفة بالتعايل والصلف، سجلها حافل بالعدوان على البالد العربية، طافح  .العربي

بل أنه يمكن القول بأن أصدقاء إسرائيل هم أنفسهم أصبحوا . بأعمال التمرد على اجملتمع الدويل
مضطرين إىل إدانة تصرفاتها العدوانية لفرط ما ارتكبته يف حق لبنان والقدس واملفاعل النووي 

  .، واجلوالن"تموز"لعراقي ا

ذلك أن إسرائيل ال تعبأ، يف منطقها وسياستها، بما تعارف عليه اجملتمع اإلنساين من   
قواعد أساسية، فالصواريخ السورية الدفاعية التي نصبت لضمان أمن أهايل لبنان غدت، يف 

النووي العراقي يف بغداد، وكذلك قصف املفاعل . منطق السياسة اإلسرائيلية، تهديداً ألمن إسرائيل
قصفه يمثل أيضاً يف منطق السياسة اإلسرائيلية دفاعاً عن أمن إسرائيل ألن البحث العلمي قد 

اجملاورة ترى فيها إسرائيل العربية عنه تطور يهدد يف املستقبل أمن إسرائيل واألجواء رينج
  .لإسرائي أمن ة االستطالع لضمانرمسرحاً شرعيًا لطيرانها بحجة ضرو

العدوان إذن يف نظر القادة اإلسرائيليين مل يبق مغامرة تخشى عواقبها، أو ترهب   
العدوان يف نظر هؤالء نابع من نظرية هي أقرب إىل جنون العظمة والهيمنة، . تعقيداتها الدولية

وقد ترجمت إىل خطة توسعية جتعل حدود إسرائيل األمنية تمتد إىل ما يستطيع الطيران اإلسرائيلي 
من  هوقد يستنفد اجملتمع الدويل ما لدي. إدراكه، وما يسمح ببلوغه التفوق العسكري اإلسرائيلي

  .إدانات للممارسات اإلسرائيلية، قبل أن تكون إسرائيل قد استكملت تنفيذ خططها التوسعية

  السيد الرئيس
                                                            

 13/2/1982العمل، تونس،  :املصدر .  
  .على مستوى وزراء اخلارجية، للبحث يف قضية ضم اجلوالن 13/2/1982و  12عقدت الدورة يومي   1
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ال يرتاب فيه  إن الوضع اخلطير الذي يسود منطقتنا، نتيجة السياسة العدوانية اإلسرائيلية،  
 األمن بإدانة ضم اجلوالن وقرار وقد جاء قرار جملس. اجملتمع الدويل بأي شكل من األشكال

  .اجلمعية العامة، يف دورتها الطارئة األخيرة، مؤكدين جملموعة من احلقائق

احلقيقة األوىل هي أن اجملتمع الدويل يدين باالجماع سياسة إسرائيل وأغلبيته ترى   
ومن هذا املنطلق جاء التأييد الواسع للقرار العربي الذي مل تخف . العقوبات الالزمة ضرورة تسليط

  .نتائجه ومعانيه على الكيان الصهيوين

 الدول العربية، وتضافر  واحلقيقة الثانية هي أن شيئاً من ذلك ما كان ليتم لوال تضامن  
وبذلك يتضح أن العمل العربي املشترك كفيل على الدوام بتحقيق . جهودها يف املنتظم الدويل

بل يمكن القول أن التضامن العربي هو الشرط األول لتحقيق أي . النصر للقضايا العربية العادلة
بتغيير  كما أنه شرط أساسي لبناء القوة العربية الذاتية، الكفيلة. جناح سياسي يف النطاق الدويل

  .ميزان القوى يف منطقة الشرق األوسط

وال شك أن تكاتف الوفود العربية هو الذي جعل هذا العدد الكبير من دول العامل، يف   
  .أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا، يتجاوب مع احلق العربي ويهب لنصرة الشرعية الدولية

جدوى اخلطة العربية الهادفة إىل  أما احلقيقة الثالثة التي ال بد من اإلشارة إليها، فهي  
احلصول على تضامن اجملموعات الدولية اخملتلفة، سواء جمموعة الدول اإلسالمية أو جمموعة 

  .الدول اإلفريقية أو جمموعة الدول االشتراكية أو العدد األكبر من دول عدم االنحياز

. . . . . . .  

  السيد الرئيس، 

  املعايل والسعادة،وأصحاب السمو   

مكنت إسرائيل من املضي يف  التيليس بيننا من يساوره الشك يف حقيقة األسباب   
  .سياستها العدوانية

واألساسي قبل أن نبحث عن أي سبب آخر، هو أن روابط التضامن يف إن السبب األول   
األسرة العربية قد بدا للعدو أنها ارتخت، وأن املسؤوليات التي تفرضها هذه الروابط قد بدت 

نها تضاءل مفعولها، فإذا العدو حتدثه نفسه باستغالل  ما تراءى له من ثغرات يف الصف وكأ
  .العربي، لتوسيع رقعة كيانه، واحتالل أراض عربية جديدة، ومواصلة إضعافه لألمة العربية

  



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


