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  االشاذيل القليبي، يحذر فيه، األمين العام جلامعة الدول العربية كلمة

 ويندد بالفيتو األميركي  ،من سياسة إسرائيل التوسعية
 ]مقتطفات[  1يف وجه اإلدانة الدولية لألعمال الصهيونية

  
  17/4/1982صنعاء، 

  

.......   

وتطرق السيد األمين العام جلامعة الدول العربية يف كلمته إىل األخطار والتحديات التي   
تواجهها األمة العربية والهجمة الصهيونية الشرسة عليها حيث ندد بمواقف الواليات املتحدة 

  .الصهيونيةيف وجه اإلدانة الدولية لألعمال ) الفيتو(باستخدامها حق النقض األميركية 

وقال السيد القليبي أنه يف فترة ثالثة أشهر وللمرة الثانية تنعقد اجلمعية العامة لألمم   
املتحدة يف دورة طارئة للنظر يف األوضاع الناشئة عن السياسة اإلسرائيلية العدوانية يف 

  .فيتو األميركياألراضي العربية احملتلة وللمرة الثانية أيضاً يصطدم قرار جملس األمن الدويل بال

وأضاف أن إسرائيل ماضية يف تنفيذ سياستها التوسعية متفننة يف ابتكار طرق جديدة   
لتحقيق مطامعها يف االستحواذ على أراضي غيرها فهي بعد اتخاذها قراراً بضم القدس وآخر 

ي بضم اجلوالن وبعد اعتداءاتها املتكررة على لبنان والشعب الفلسطيني وضرب املفاعل النوو
العراقي تهدد اليوم جنوب لبنان وتستعد لشن هجوم واسع عليه ويف نفس الوقت تصعد 

االستفزازات وتدابير القمع يف الضفة الغربية وقطاع غزة تأهباً لضمها بل أنها ال تتورع عن 
  .االعتداء على حرمة املسجد األقصى ومهاجمة املصلين يف رحابه ورميهم بالرصاص

امعة الدول العربية أن السلوك اإلسرائيلي قد يؤدي إىل االنفجار يف وأكد األمين العام جل  
املنطقة مشيرًا إىل أن القادة الصهاينة ينطلقون يف سلوكهم من اعتقادهم أن دوالً قوية تساندهم 

فكلما جلأت الدول .. القادة الصهاينة قد أثبتته األحداث هأن ما ذهب إلي: وقال.. مهما تكن الظروف 
  .إىل جملس األمن فإنها تصطدم بالفيتو األميركيالعربية 
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الوسائل الدولية السلمية من أجل استرجاع  دوأوضح أن الدول العربية مصممة بعد استنفا  
وحل قضية الشرق األوسط بمقتضى الشرعية الدولية فإنها كذلك إذا ما  سلوبةحقوقها امل

  .ائلاضطرتها الظروف مصممة على الدفاع عن حقوقها بكل الوس

وفاعليتها ودعا األسرة الدولية إىل االضطالع بمسؤوليتها التاريخية بدعم هيبة املنظمة   
مؤكداّ أن املطالبة العربية املستمرة هي املطالبة باحترام القانون الدويل وإرساء .. ومصداقيتها 

  .أسس السالم الدائم والعادل يف املنطقة

الفلسطيني يف وجه قوى البغي والعدوان وندد وحيا يف ختام كلمته صمود الشعب   
باألعمال اإلجرامية التي تمارسها سلطات االحتالل الصهيوين ضد إخوتنا يف األراضي العربية 

  .وأعلن عن سروره للمشاركة يف هذا املؤتمر.. احملتلة 

. . . . . . .  

  



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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