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 كلمة الرئيس حسني مبارك يف افتتاح أعمال قمة دول جملس التعاون العربي

  يعلن فيها معارضته لتوطين املهاجرين اليهود السوفيات
  ]مقتطفات[يف األراضي احملتلة، بما فيها القدس 

  
 24/2/1990، عمان

  
.......  

العربية يأتي يف وقت ومن جهة أخرى فإن لقاءنا اليوم يف هذه البقعة الغالية من قلب الوطن 
تشهد فيه منطقة الشرق األوسط أحداثاً خطيرة، وتطورات بالغة األهمية، علينا أن نبحثها 

ألبعادها وانعكاساتها على استقرار األوضاع يف املنطقة وتأثيرها على  ونناقشها معًا بكل إدراك
  .فرص حتقيق السالم العادل والدائم بين شعوبها دون استثناء

تعايش وسالم وبناء، ونحن ضد احلرب والعنف والقهر، ونحن أمة تعلى كرامة اإلنسان  إننا دعاة
  .وتصون حقوقه ومصاحله، ويف مقدمتها حقه يف االختيار احلر ويف تقرير مصيره

كما أننا نؤمن بأن احترام حق شعب معين ال يتحقق بانتهاك حقوق شعب آخر، ألننا نؤسس هذا 
نسان، على مبدأ املساواة يف احلقوق بين كافة الشعوب، وعدم التمييز املوقف املدافع عن حقوق اإل

بينها يف املزايا وااللتزامات، ولذلك فنحن نقف بكل صالبة ضد حماوالت توطين املهاجرين 
السوفييت أو غيرهم يف األرض الفلسطينية والعربية احملتلة بما فيها القدس العربية، ونعتبر هذه 

الشعب الفلسطيني يف  صارخاً ملبادىء القانون والشرعية، ومصادرة حلقاحملاوالت انتهاكاً 
  .تقرير مصيره وإخالالً خطيرًا باألمن واالستقرار يف هذه املنطقة

من املناسب أن نسجل يف هذا املقام مساندتنا املطلقة لألردن الشقيق يف مواجهته  وربما كان
لهذه التطورات، وتصميمنا على التصدي بحزم للتهديدات العدوانية التي توجه إليه من عناصر غير 

مسؤولة، تريد أن تقامر بأمن املنطقة وسالمها، سعياً وراء سراب خادع وأوهام باطلة، وعلى 
ه الدعاية أن يعوا أن هناك التزاماً عربياً ودولياً جازماً للحفاظ على كيان األردن مروجي هذ

وسيادته وسالمة أراضيه ووحدة شعبه، وتأمين دوره اإليجابي البناء يف نشر السالم وصنع 
  .التقدم يف املنطقة

                                                            

   25/2/1990األهرام الدويل، لندن، : املصدر. 



2 
 

كل املنطقة قاطبة إىل خطورة بقاء مشا ولعل كل هذه األحداث والتطورات توجه أنظار دول العامل
دون حل، وحتمية إفرازها ملضاعفات، ال يمكن التنبؤ بمداها، وآثارها، وال يمكن أن ينجو منها 

  .أحد، مهما يبلغ من القوة والنفوذ

ومن هنا فنحن نلح يف املطالبة بتكثيف اجلهود الدولية املبذولة من أجل حتقيق تسوية شاملة، 
يزتها ودعامتها األساسية مصاحلة تاريخية بين وعادلة للنزاع العربي اإلسرائيلي تكون رك

  .بما يشبه اإلجماعالدويل إسرائيل، والشعب الفلسطيني الشقيق طبقاً لألسس التي أقرها اجملتمع 

بنفس املنطق فإننا نحث على وضع نهاية للنزاع يف منطقة اخلليج، ونطالب بتحويل وقف إطالق 
للحرب ألن بقاء حالة الالسلم والالحرب ينذر بعواقب النار الذي تم التوصل إليه إىل إنهاء كلي 

  .وخيمة وهو بيقين وضع يتعارض مع إرادة شعوب املنطقة ومصاحلها

....... 
  



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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