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األمين العام جلامعة الدول العربية، الشاذيل القليبي، أمام اجتماع الدورة غير  كلمة
   ]مقتطفات[ إىل الهجرة اليهودية إىل فلسطين االعادية جمللس اجلامعة يتطرق فيه

 
  15/7/1990تونس، 

  

  السيد الرئيس،
  أصحاب املعايل،
  أصحاب السعادة،

  أيها السيدات والسادة،

العادية، تلبية لطلب دولة فلسطين، بهدف دراسة يعقد جملس اجلامعة هذه الدورة الغير   
  .أهم التطورات التي طرأت على قضية الشعب الفلسطيني، ونضاله يف سبيل حقوقه الوطنية الثابتة

يف ثنائي يف بغداد، الذي أعلن موقفاً عربياً قوياً تسوتنعقد هذه الدورة بعد مؤتمر القمة اال  
مواجهة التحديات والتهديدات التي يتعرض لها األمن القومي، مؤكدًا العزم على صيانة هذا األمن 

بالشرق األوسط، ويف إطار تنفيذ القرارات شامل ودائم سالم على أساس . يف جميع جماالته
  .والصراع العربي اإلسرائيلياألممية اخلاصة بالقضية الفلسطينية 

ويسعدين أن أرحب، باسمكم جميعاً، بسيادة الرئيس ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين،   
الذي تكرم بمشاركة اجمللس املوقر يف هذه الدورة العامة وال شك أن حضوره يضفي أهمية خاصة 

سطيني داخل على أشغال هذه الدورة اخملصصة لتدارس التحديات املوجهة إىل شعبنا الفل
  .األراضي احملتلة وخارجها

  السيد الرئيس،

منذ انعقاد قمة بغداد، سجلت حتوالت بالغة اخلطورة، بالنسبة إىل اجلهود املبذولة   
  .لتحقيق السالم الكفيل باعادة األمن االستقرار إىل املنطقة

السافر على  دهافقد تمخضت األزمة السياسية االسرائيلية عن قيام حكومة أعلنت تمر  
القانون الدويل، ومعارضتها للمساعي املبذولة من أقرب أصدقائها وحلفائها وتصميمها على 

تصعيد القمع واالرهاب ضد االنتفاضة اجمليدة بكل الوسائل، وتكليف أبرز رموز االرهاب 
يات الصهيوين بتحمل حقائب وزارية تمكنهم من اتخاذ كل االجراءات الكفيلة بتسريع وتكثيف عمل

  .الهجرة واالستيطان، يف القدس والضفة والقطاع واجلوالن
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  السيد الرئيس،

بقيام هذه احلكومة االسرائيلية اجلديدة، وبما تخطط له لضرب الشعب الفلسطيني يف   
  .حقوقه الوطنية، يزداد الوضع كل يوم تعقيداً

ر الذي اتخذه الكنيست بعدم وما القرا. ر لقمع االنتفاضةيفقد اتخذت احلكومة اجلديدة أقصى التداب
التحقيق يف ما ينسب إىل وزير احلرب السابق من تعليمات للجيش بكسر أعضاء الشبان 

  .الغير االنسانية ان باالمعان يف مثل هذه األساليباملتظاهرين، إال ايذ

واملعلومات التي تنشرها املنظمات املعنية بحقوق اإلنسان بليغة الداللة على مدى تدهور   
ومن ذلك ما . يم واملبادئ األخالقية لدى األجهزة األمنية، املدنية منها والعسكرية، يف إسرائيلالق

للذات البشرية، مما قاسى منه  واإلذاللعرف بعذاب املرحاض والقبر، وغيره من أصناف التعذيب 
  .اليهود وغير اليهود يف عهد غير بعيد

ما تقوله طبيبة هولندية تدعى ياولين  ومن أبلغ الشهادات التي أديل بها يف هذ الصدد  
ين، قوهي تذكر أن أطفاالً مراه. كاتينغ عن قسوة معاملة اجلنود االسرائيليين ألطفال احلجارة

أحياناً ال تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، يركلون باألرجل، ويضربون الضرب املبرح بمؤخرات 
وقائع حصلت يف املستشفى الذي عملت  والطبيبة الهولندية تروي. البنادق، حتى تتكسر أعضاءهم

به طيلة ستة أشهر يف قطاع غزة، حيث يعتدى على املمرضين يف حالة قيامهم بوظائفهم، وتعطل 
سيارات االسعاف بغرض التفتيش، ويتدخل الطبيب العسكري يف أثناء العمليات اجلراحية، ال 

/ وأفظع واقعة روتها السيدة  .اللقراط، ولكن بصفته ممثالً جليش االحتسبصفته ملتزمًا بميثاق 
كاتينغ ما جرى لطفل فلسطيني يف العاشرة من عمره كان بصدد التبنيج، فتدخل الطبيب العسكري 

ية وتسليم الطفل للمباحث حرشاشه، وأرغم الفريق الطبي على إيقاف العملية اجلرا حامالًبقوة، 
  .العسكرية

أنه يشكل : "يف األراضي احملتلة بقولهوقد خلص األمين العام لألمم املتحدة الوضع   
  ".كارثة مفجعة

  السيد الرئيس،

دت إىل إن مسؤولية توطين املهاجرين الوافدين بما يزيد على األلف مهاجر كل يوم، اسن  
الرجل الذي أظهر كفاءاته الفذة يف دوس القوانين وسفك الدماء، وانتهاك احلرمات يف سبيل إعالء 

هر شارون بكل وضوح أنها ليست كما يدعي البعض حركة لتحرير كلمة الصهيونية، التي أظ
اع ولغات فصأاالنسان، بل هي نزوة أنانية ال تألو جهداً يمكن من إحالل جموع متنافرة من 

خمتلفة حمل شعب يقتل أبناؤه، وتستباح مقدساته ويطرد من أراضيه دون أن تلق إسرائيل من 
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يغير شيئاً من سلوكها وال يردعها مثقال ذرة عن االمعان ديد اللفظي الذي ال نجراء ذلك سوى الت
  .يف طغيانها

وشارون نفسه هو الذي أعلن أن إسرائيل تستعد الستقبال مليون مهاجر من اليهود   
  .السوفيات يف غضون الثمانية عشر شهراً القادمة

إن ذلك لكي ف توطن املهاجرين يف اجلليل والنقبولئن تتظاهر السلطة اإلسرائيلية بأنها س  
  .ال تتسع موجة النقمة يف بعض البلدان، ضماناً لتدفق املهاجرين، من كل صوب وحدب

االستراتيجي للحكومة اجلديدة يف ان التصور : " ويصرح شارون بما يدل على ذلك إذ يقول  
  ".مل يتغير –ايريتز إسرائيل  –خصوص أهمية التوطين اليهودي يف كل أرض إسرائيل 

ان املرشحين لالستيطان يف األراضي احملتلة " –نيويورك تاميز  –وأكدت صحيفة   
  ...".يخصص لهم مساعدات مالية تفوق نسبتها االعانات املمنوحة للمهاجرين اآلخرين 

والستيعاب هذه اجلموع املتزايدة من املهاجرين، وافقت احلكومة اإلسرائيلية على خطة   
وهي عبارة تعني بوضوح السماح، من أجل ". ارئقوانين الطو"قدمها شارون وتقضي باستخدام 

  .التوطين السريع، بخرق القوانين وانتهاك حقوق األهايل الفلسطينيين

على املنظمات اليهودية يف  –أساساً  –ولتمويل هذه العمليات االستيطانية، تعول إسرائيل   
  .أوروبا وخاصة يف الواليات املتحدة، لتجمع لها األموال الالزمة، وتضمن لها القروض التكميلية

واملفهوم " أكبر وأقوى"انها تهدف إىل جعل دولة إسرائيل : ويلخص شامير سياسته قائالً  
رية واقتصادية بل أيضاً أكبر من ذلك أنه يريد إلسرائيل أن تكون ال فقط أقوى طاقة عسكرية وبش

  .مساحة

جوان إىل األحزاب املساندة لها خطة  11وفعالً فإن حكومة شامير قدمت يوم االثنين   
وأهم بنودها . وقد نشرت هذه الوثيقة يف الصحافة. ميثاق استعماريعمل وصفت بأنها بمثابة 

، أي أرض فلسطين وما ايريتز إسرائيل –أرض إسرائيل "تأكيد حق الشعب اليهودي يف كامل 
  .االستيطان يف أي مكان يشاؤون يف هذه األرضجاورها، وبالتايل حق اليهود يف 

أن : "ويعلق شامير على هذا املوضوع قائالً يف اإلعالن احلكومي الذي ألقاه أمام الكنيست  
التي من إنما يعارضون الغاية ) يف أي منطقة من أرض إسرائيل(الذين يعارضون الهجرة اليهودية 

  ".أجلها انشئت دولة إسرائيل

. . . . . .  

  



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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