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يف افتتاح الدورة العادية  الشاذيل القليبي،عام جلامعة الدول العربية، كلمة األمين ال

  ∗]مقتطفات[جمللس جامعة الدول العربية  ٨٨الـ
  

 ٢٠/٩/١٩٨٧تونس، 
  

 
  السيد الرئيس،

  أصحاب السعادة،
  أيها السيدات والسادة،

تواصل التحديات الكبرى تنعقد الدورة العادية الثامنة والثمانون جمللس اجلامعة، بينما ت
سفها واضطهادها املوجهة إىل أمننا القومي يف فلسطين احملتلة، باستمرار قوات االحتالل يف ع

  .الوطنيين األحرار
.......  

ومن األكيد أن املمارسات الصهيونية تتفاقم وتزداد وطأة على إخواننا داخل األراضي 
لى أرض العراق، والتي تهدد أمن سائر دولنا يف احملتلة، يف ظل هذه احلرب النكراء التي جتري ع

  .املنطقة
........  

  السيد الرئيس،

يف ظل سياسة التهويد والضم الزاحف باملناطق العربية يف الضفة الغربية وقطاع غزة،   
مدنية ودوائر احلكم  ةوشرطة وحرس حدود وإدارش تمارس أجهزة االحتالل الصهيوين من جي

فة إىل عصابات املستوطنين الصهاينة، أشكاالً متعددة من اإلرهاب العسكري وغيرها، باإلضا
  .املسلط على املواطنين الفلسطينيين

وأبرز هذه املمارسات، مصادرة األراضي العربية لصالح االستيطان الصهيوين، وقلع   
لزج املغروسات من األشجار التي يملكها املواطنون الفلسطينيون وفرض اإلقامة اجلبرية عليهم، وا

باملئات منهم يف املعتقالت والسجون بصفة معتقلين إداريين، لفترات غير حمددة، وفرض حظر 
التجول على املدن والقرى وخميمات الالجئين، وانتهاك املقدسات، وإغالق أو هدم دور املواطنين 

غير املرخص به، وإغالق  الفلسطينيين، تارة بحجة مقاومتهم االحتالل، وطوراً بدعوى البناء
  .املدارس واجلامعات فترات طويلة

وبلغ األمر من اخلطورة حداً مل يستطع التقرير السنوي الذي تصدره وزارة اخلارجية   
األميركية حول حقوق اإلنسان جتاهل سياسة العقوبات اجلماعية ضد سكان املناطق احملتلة، 
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املناطق احملتلة، وسرقة املياه واألراضي  وفرض القيود على النشر والصحافة والثقافة يف
  .العربية ألغراض االستيطان الصهيوين

وبسبب تراكمات هذه السياسة القمعية، تتردى األوضاع االقتصادية للمناطق احملتلة   
يوماً بعد يوم، وخاصة يف قطاع غزة، الذي يعتبر أكثر مناطق العامل كثافة سكانية، حتى أن 

د تستطع إخفاء ما تعانيه هذه املناطق احملتلة من ركود اقتصادي خانق، سلطات االحتالل مل تع
  .وبطالة جماعية متفاقمة

واألخطر من كل ذلك أن أصواتاً صهيونية بدأت ترتفع مطالبة بترحيل السكان العرب عن   
وهذه األصوات أخذت . املناطق احملتلة كحل جذري للمشكلة الديمغرافية التي يواجهها هذا الكيان

تتدعم بآراء ونظريات شخصيات تعمل يف قمة اجلهاز السياسي احلاكم يف إسرائيل، وعلى رأسهم 
وأصحاب هذا االقتراح يريدون ترحيل ما ال يقل عن مليون ونصف . نائب وزير احلرب اإلسرائيلي

من املواطنين الفلسطينيين القاطنين يف الضفة والقطاع، حتى تتمكن إسرائيل من ضم ما تبقى 
  .، أرض إسرائيل الكبرى"الدولة اليهودية النقية"املناطق الفلسطينية، وحتقيق حلم من 
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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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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