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اء راجتماع وزيل القليبي، يف افتتاح الشاذمعة الدول العربية، امين العام جلكلمة األ
  ملؤتمر القمة العربي الطارئ تمهيداً  اخلارجية العرب

  
  22/5/1990 بغداد،

  
  السيد الرئيس،

  ،اصحاب السمو واملعايل
  اصحاب السعادة،

  ايها السادة،
استثنائية يشهد فيها العامل تغيرات بعيدة املدى، ينعقد هذا االجتماع، يف حقبة تاريخية   

اقليميا وعامليا، وتشعر فيها امتنا بقلق مشروع، متسائلة عن مكانتها من هذا العامل اجلديد، 
  .منشغلة بما يتعرض له أمنها القومي من خماطر

يعاد الت العميقة التي يمر بها النظام العاملي اليوم، تشير اىل ان هذا النظام وان التح  
  .بناؤه اآلن على أسس وقواعد مل تتضح أبعادها، ومل تستقر أركانها

ولكن هذه التحوالت التي تتنزل يف اطار االنفراج الدويل عموما، حتمل مؤشرين لهما   
التطورات املرتبطة بموضوع هجرة اليهود وخاصة منهم  أولهما: مساس باالمن القومي العربي
الضغوط التي تمارس على  وثانيهماحتاد السوفياتي اىل املنطقة، اجلموع الغفيرة التي تبارح اال

النظم اجلديدة يف اوروبا الشرقية حلملها على تغيير موقفها من جوهر الصراع العربي االسرائيلي 
واحلقيقة ان ضغوطا متصاعدة تمارس ايضا على العديد من دول العامل الثالث الجبارها على 

  .حجب مساندة قضايانا العادلة

من هنا، تتضح التحديات املطلوب من دولنا مواجهتها، وضبط الرد العربي عليها، وال شك   
ان مكمن اخملاطر التي نواجهها يف الساحة الدولية هو اختالل التوازن بصورة متفاقمة، لفائدة 

  .اسرائيل، االمر الذي يؤثر على االختيارات املتاحة أمام دولنا، فرديا وجماعيا

التأكيد هنا ان دولنا كافة شاعرة بأن جسامة هذا االختالل وفداحة آثاره، وال بد من   
صعاب، من أجل تعزيز االرادة العربية يف امور جوهرية، وأحكام التنسيق ليل كل الذتدعوانها اىل ت

بين االجتهادات العربية يف بقية اجملاالت، الن املرحلة التي امامنا تقتضي االعتماد على النفس 
ثناء، بما يف ذلك امليدان االقتصادي حيث تبلغ تبعية ى احلدود، يف كل اجملاالت، دون استاىل اقص

  .اقطارنا نسبا عالية ومتفاقمة كل سنة
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  السيد الرئيس،

ان الكيان الصهيوين يعمل بكل قواه، بغية تهميش االنتفاضة املباركة، دوليا، والقضاء   
تيالء على سل القمع واالضطهاد، اضافة اىل االعلى عنفوانها، داخليا، مستعمال لذلك كل وسائ

معامل احلضارة العربية، واالعتداء على املمتلكات  يداألراضي بالعنف، وطرد املواطنين، وتهو
  .واملقدسات االسالمية واملسيحية

العرب يف األراضي احملتلة داخل اسرائيل أصبحت اليوم  باملواطنينوسياسة التنكيل   
وما اجملزرة التي ارتكبت اخيرا . يلية، وممارسة يومية من قبل غالة املتطرفيناالسرائ ةديدن السلط

قرب تل أبيب إال حلقة متميزة، من سلسلة القمع والعدوان واالضطهاد، نتيجة الدعوة اىل احلقد 
  .والعنف التي يتوخاها زعماء الليكود، والتي تتغلغل آثارها يف اجملتمع االسرائيلي

حجمها الضخم واملتزايد، واالسلوب الذي به تم اقرارها ويجري بثم ان الهجرة اليهودية   
تنفيذها، تقع يف مناخ دويل معين، وحتت شعار كلمة حق طغت على االذهان حتى اصبح من 

ولنا ان نتساءل كيف . ومن خمططات خطيرة على السالمالصعب التنبه اىل ما وراءها من مقاصد 
ه اىل اسرائيل بهذه االعداد الفاحشة، مع العلم بأن ء املهاجرين على التوجبحمل هؤال يسمح

أغلبيتهم الساحقة تفضل التوجه اىل اقطار اخرى، ومع اليقين بأن الكيان الصهيوين مصر، بكل 
، التي تمثل 1967الوسائل، الظاهرة منها واخلفية، على توطينهم يف األراضي العربية احملتلة سنة 

  .لتسوية سلمية للقضية الفلسطينيةحيدة القاعدة الو

ولنا كذلك، ان نتساءل كيف يسمح السرائيل بخرق مواثيق واضحة، وتوطين هؤالء   
من اهلها الذين يمنعون اىل يومنا هذا من العودة املهاجرين يف ارض كانت طردت منها الكثيرين 

  اليها، وهو حق اقرته لهم االمم املتحدة؟

أفليس يف تهجير اليهود من اوروبا الشرقية او غيرها، واجبارهم على االستيطان يف   
التي جتمع كل الدراسات على انها بلغت معدالت عالية من الكثافة  –االراضي العربية احملتلة 

أليس يف ذلك خرق مرتين للقانون الدويل واملبادئ والقيم التي تقوم عليها حقوق  –السكانية 
  االنسان؟

وهل نحن يف حاجة اىل ان نوضح كيف ان هذه املظلمة اجلديدة، التي ترتكب يف حق   
الشعب الفلسطيني، حتمل يف طياتها تهديدات بالغة لكل جهود السالم التي تبذل حملاولة فك 

  تشعبات القضية الفلسطينية وخماطر الصراع العربي االسرائيلي؟

، 1982املستويات، منذ قمة فاس عام ان دولنا العربية قدمت جمتمعة، وعلى اعلى   
الفلسطيني يف اجلزائر، كل ما يف وسعها من والقرارات التاريخية التي اتخذها اجمللس الوطني 

مساع ومبادرات وضمانات حلل هذا الصراع بالطرق السلمية، وفق ميثاق االمم املتحدة والشرعية 
إن اجملتمع الدويل مل يتحمل مسؤولياته ورغم ذلك ف. طار املؤتمر الدويل للسالمإالدولية، ويف 
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بصورة ناجحة، تاركا املنطقة حتت رحمة قوة متسلطة تمتلك السالح النووي، وحتتل ما تشاء من 
  .أراضي االجوار، بدعوى احملافظة على امنها

ان القضية الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي يدخالن منعرجا بسبب هذه املظلمة   
ان يقرها الضمير  نالهجرة، وبسبب التصرفات الدولية يف شأنها، والتي ال يمك اجلديدة، مظلمة

االنساين، اذ يتنافى مع االخالق الدولية ان تكون حرية البعض على حساب بعض آخر مل تكن له 
  .مسؤولية يف مصائب اليهود، ال ماضيا وال حاضراأية 

  السيد الرئيس،

بمشاكل هامشية، افتعلت اسرائيل حمالت اعالمية لتلهية الرأي العام العربي والدويل   
وسياسية انطلقت من هنا وهناك، ضد هذا او ذاك من اقطارنا، حتى يتسنى لها يف تلك االثناء ان 
تتابع تنفيذ خمططها الرامي اىل تهجير االعداد املتزايدة من يهود العامل، وخاصة من أوروبا 

: الراضي احملتلة، كي تبلغ هدفها املرسوم منذ عقودالشرقية، وتوطينهم يف ارض فلسطين وسائر ا
وهو ان تصبح دولة ذات ستة ماليين او سبعة ماليين من اليهود، وهو ما عبر عنه شامير بـ 

 ".اسرائيل الكبرى"

 

……. 

  

    

  



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/ 


