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السيد الشاذيل القليبي،  تصريح صحايف خاص لألمين العام جلامعة الدول العربية،

   1حول هجرة اليهود السوفيات إىل فلسطين
  

 20/1/1990، ونست
  
  
  

لقد بلغ التحدي اإلسرائيلي للمجتمع الدويل أعلى مستوى من اخلطورة، بعد أن أكد شامير موقفه 
اته املتعلقة بإسرائيل الكبرى القادرة على استيعاب احلقيقي من حيث كان يحاول تعديل تصريح

اجلميع، اتضح ذلك بكل جالء يف كالم له فاه به يف أعقاب إقامة مستوطنات جديدة للمهاجرين 
وحتل هذه املستوطنات اجلديدة حمل الفلسطينيين . اليهود من بالد خمتلفة إىل فلسطين احملتلة

شمية حتت وطأة املمارسات القمعية التي استهدفتهم يف الذين هجروا إىل اململكة األردنية الها
  .1987منذ انطالق االنتفاضة يف ديسمبر  ،أرواحهم وممتلكاتهم بشكل منقطع النظير

يجب أن يدرك العامل أن إقدام رئيس احلكومة اإلسرائيلية على توضيح مرامي خطته االستيطانية 
وانه يرفض قطعياً اليد الفلسطينية املمدودة  معناه أنه ماض يف سياسة التوسع والضم والهيمنة،

للسالم، غير عابىء باستعداد اجملتمع الدويل املساعدة على إقامة سالم دائم بين إسرائيل 
  .وجيرانها العرب على أساس الشرعية الدولية

يجب أن تدرك الدول األعضاء يف جملس األمن أن جاللة امللك حسين حمق يف تعليقه على هذا كما 
إن إسرائيل بدأت يف تنفيذ خمططها الهادف إىل أن يكون األردن هو احلل : "اخلطر اجلسيم إذ يقول
لعمق وأن التجمعات اجلديدة للمهاجرين اليهود تشكل تهديداً لألردن و" ... "بالنسبة للفلسطينيين

  ".الوطن العربي وللعمق الفلسطيني

وال شك أن مواجهة هذا التوجه اإلسرائيلي املعاكس ملناخ الوفاق والسالم الدويل تتطلب أيضاً من 
لف مل مجميع دولنا موقفاً يتناسب مع حجم هذا التحدي اإلسرائيلي الذي أصبح اآلن سافراً وب

 .يسبق أن بلغه من قبل
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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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