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 ,األمني العام جلامعة الدول العربيةحضرة 
دة األمة العربية   ملوك وامراء ورؤساء وقاأصحاب اجلاللة والسعادة والسمو  

 اجملتمعني يف بريوت يف الدورة الرابعة عشرة العادية جمللس اجلامعة العربية 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،

 نتوجه إليكم باسم جملس الشؤون الفلسطينية معربين عن نبض الشارع الفلسطيين   
ن   والعريب واإلسالمي يف الواليات املتحدة يف ظل ظروف غري مسبوقة م     

ممارسات إرهابية لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بالقوة العسكرية   
فاقت كل املمارسات النازية وممارسات النظام العنصري يف جنوب إفريقيا   

 .جمتمعني
لقد أدانت كافة املؤسسات واهليئات الدولية اإلرهاب اإلسرائيلي يف فلسطني       

 والدبابات األمريكية الصنع و املهداة  احملتلة و خباصة القصف الوحشي بالطائرات   
من الواليات املتحدة وسياسة االغتياالت بدم بارد وهدم البيوت والقاء   " جمانا

القنابل على مدارس األطفال و منع الطالب من الوصول إىل جامعاهتم وسياسة       
 سكاهنا مبا يف ذلك    جتوالتقطيع أوصال األراضي احملتلة و حتويلها إىل جزر ممنوع  

   من  صول املرضى إىل املستشفيات والقتل املقصود لألجنة بسبب منع احلوامل  و



إضافة إىل منع املؤمنني املسيحيني و املسلمني     ,الوصول اىل مراكز العناية الطبية  
 .للوصول إىل أماكن عبادهتم يف الكنائس و اجلوامع  

عسكرية   كما تقوم القوات العسكرية اإلسرائيلية  بأبشع ما قامت به أله قوات 
احتاللية يف التاريخ من عمليات قنص لألطفال و اختطاف لطوا قم اإلسعاف و      

 .قتلهم والتنكر بسيارات اإلسعاف للوصول اىل مواقع املدنيني وقتلهم  
و فوق كل ذلك االستمرار يف بناء املستوطنات ضمن أراضي يعترف العامل        

وبذلك   ,طينية واغتيال قيادهتا بأسره بأهنا حمتلة والقصف الدائم ملواقع الشرطة الفلس  
حياول اجليش اإلسرائيلي تدمري كامل ألبىن التحتية للمجتمع الفلسطيين برهانا   

 .للرفض االسرائيلي ملبدأ و منطق السالم بقيادة جمرم احلرب شارون    
يهدف اجليش االسرائيلي  احملتل من املمارسات السالفة الذكر كسر إرادة  

 البتزازه السياسي طبقا ملا آمنت به   وفاشلة رخيصة الشعب الفلسطيين و حماوالت 
العصابات العسكرية الصهيونية منذ أن بدأ الظلم التارخيي على الشعب الفلسطيين 

از القسم املتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية من قرار جنوالذي تّوج بالتغاضي عن إ
مدها بكل وسائل   واكتفى العامل بإنشاء دولة إسرائيل و  ,181األمم املتحدة رقم 

وباملناسبة فهي   ,القوة اىل أن أصبحت الدولة النووية الوحيدة يف الشرق األوسط 
الدولة القليلة اليت متنع هيئات التفتيش الدولية زيارة منشآهتا النووية وبذلك   من 

متثل اسرائيل بالفعل التهديد العملي ألمن واستقرار ليس فقط منطقة الشرق    
 .هاألوسط بل للعامل بأسر 

ان على القوى احلية واحملبة للسالم يف العامل العمل الفوري لوضع حد للغطرسة      
 . اإلسرائيلية واعتبار االحتالل أعلى درجات اإلرهاب  

فعلى اجملتمعني اليوم يف الدورة العادية جملس اجلامعة العربية الرابعة عشر يف 
كل واضح مبا يف ذلك      بريوت اختاذ القرارات الغري عادية واجلريئة واجملدولة بش 

قرارات واضحة لدعم صمود الشعب الفلسطيين واستمرار انتفاضته املشروعة    



املتاحة من اجل متكينه من نيل احلرية واالستقالل واقامة دولته املستقلة وذات      
السيادة وعاصمتها القدس ضمن حدود األراضي الفلسطينية اليت احتلت يف العام   

رائيلية املتخذة حبق تلك األرض ومواطنيها    وإزالة اإلجراءات اإلس,1967
 .باعتبارها إجراءات باطلة وغري قانونية 

وهنا ,أنكم مطالبون للتأكيد والعمل على إجناز حق العودة لالجئني الفلسطينيني   
فإننا نطالبكم بتصويب مقولة العودة أو التعويض واالستعاضة عنها بالعودة  

قانونية عن كل اخلسائر البشرية واملادية  والتعويض وحتميل اسرائيل املسؤولية ال
 النامجة عن هتجريهم وتشريدهم خارج    لالجئني الفلسطينيني وأحفادهم والنفسية

 .أرضهم و منازهلم
وال بد لنا هنا من اإلشارة اىل أن الفلسطينيني الالجئني الذين يعانون أسوأ 

عض أقطار اللجوء ظروف احلياة مسلوبني من احلد األدىن من حقوقهم املدنية يف ب
فليكن دعم االنتفاضة بإعالنكم الصريح بالسماح أوال    ,بدون مسوغ  

للفلسطينيني مبزاولة كافة أنواع املهن املدنية  يف الدول العربية اليت يقيمون فيها   
 .دون أية شروط أو تعقيدات

حة  ومن مث مبد يد العون الفورية وامليدانية لالنتفاضة بكل الوسائل املمكنة واملتا
 .حىت حتقيق كافة احلقوق الفلسطينية الثابتة والغري قابلة للتصرف

إنكم أيضا مطالبون ليس فقط بإدراج ما اتفقتم عليه على تسميته باحلالة العراقية    
إمنا انتم مطالبون بوضع هناية فورية هلذه احلالة      , الكويتية على جدول أعمالكم   

العربية بشكل دائم وميوت أطفال      اليت يتم بسببها قصف دولة عضو يف اجلامعة 
وكفى األمهات والزوجات الكويتيات عذابات فقدان        , العراق كنتيجة هلذا 

األبناء واألزواج وأنكم لقادرين على طي صفحة مؤملة والنظر اىل مستقبل خال   
 .من التهديدات ومليء بالتعاون والتعاضد



أو هتديد ألمن وسالمة   وعليكم التعاون مع كل القوى العاملية ملنع أي اعتداء    
 .كل الدول العربية مبا فيها الكويت والعراق  ووحدة 

العربية -كما أنكم مطالبون على اجتراح املقترحات إلزالة كافة اخلالفات العربية  
وأيضا حالة اجلزر املختلف عليها    ,مبا فيها حالة الصحراء الغربية و حالة السودان   

 .مع إيران
 .حديات وهي ال شك حتديات كبرية و معقدة  ال بد لكم من مواجهة الت

تبدأ املعاجلة باإلقرار بأن وحدتكم وعملكم املشترك ضمانة أكيدة للوصول اىل 
أهداف شعبكم وأن اختاذكم للمقررات احلامسة يف هذا الظرف املفصلي وسيلة ال  
بد منها من اجل استعادة ما تبقى من أرض ليس فقط مزارع شبعا بل االنسحاب    

ئيلي اىل  ما وراء خط اهلدنة وحسبما تقرره اجلمهورية اللبنانية واطالق   االسرا
سراح كافة السجناء العرب يف السجون االسرائيلية وضمان عدم أية اختراقات     

 ".وجوا" وحبرا"  من أي نوع ألمن وسيادة اجلمهورية اللبنانية برا  
جلمهورية بكل إمكانياتكم خلف ا" واحدا" كما أنكم مطالبون بالوقوف صفا

 ومحاية 1967السورية حىت استرجاع كل شرب من ارض سورية احملتلة يف العام      
 .سورية من كل التهديدات واالبتزاز بغض النظر عن مصادر التهديد ووسائلها 

ان النظام العاملي اجلديد ال حيترم الضعفاء واملفككني العاجزين عن بلورة موقف   
والذين   .له آلية واضحة للتنفيذ واملتابعةفال يضعون " وان اختذوا موقفا, موحد

 .ينقسمون عند أول مفترق أو استحقاق
ان النظام العاملي اجلديد يتخطى و يهمل أية جمموعة دولية وان كان جيمعها ذات    
التاريخ واحلضارة والثقافة والدين ان مل تكن بينها املواثيق واملعاهدات املعمول هبا          

 .لى أسس علمية وتقنية حديثةللتعاون والتكامل االقتصادي ع 



انتم مطالبون اليوم بتشكيل ذلك النظام االقتصادي العريب الشامل واملتكامل      
واملوحد رغم كل القوى اليت ستعمل جاهدة إلجهاض هكذا توجه ملا فيه من        

 .إمكانية تطوير هذا النظام ليصبح كتلة سياسية هامة مقررة وغري متلقية
كهذه حتتاج اىل مناخ من الدميقراطية واحلرية واحترام  ان كتلة سياسية واقتصادية 

حقوق اإلنسان وبالتايل فانتم مطالبون مبراجعة وتقييم النظم والقوانني املتبعة يف     
بلدانكم للعمل على إجناز كل ما من شأنه نشر تلك القيم اإلنسانية اليت ال بد   

 واحلداثة ورقي منها كأساس يف حماولة التعاطي اإلجيايب مع متطلبات العصر 
 .اإلنسان دون التخلي عن أي من القيم العربية    

كما إنكم مطالبون بإعادة النظر وتصويب عالقاتكم فرادى وجمتمعني مع  
الواليات املتحدة األمريكية بناء على قانون املصاحل حىت جتنبوا الواليات املتحدة   

 .عن استمرارها يف موقفها املنحاز لصاحل اسرائيل
"  يف الشرق األوسط ليس  مصلحه فلسطينية وعربية فقط إمنا هو أيضاان السالم

مصلحة إسرائيلية وفوق كل ذلك مصلحة أمريكية وأوروبية وروسية وصينية 
ودولية وما نشهده من دعم أمريكي غري حمدود وغري مشروط لدولة اسرائيل 

عريب ومن مث ناجم عن الوهن والتصدع ال" العدوانية والتوسعية والعنصرية هو أوال
عن اإلمكانيات اهلائلة ملراكز الضغط الصهيوين اليت تعمل بشكل منظم يف 

الواليات املتحدة وغريها من مائة عام ونيف وقد آن األوان أن تنفذ اخلطط 
العربية الالزمة من اجل وقف ا النصياع األمريكي واألورويب الرمسي لإلرادة 

" ء لذلك مع كل دول العامل وحتديداالصهيونية ونسج عالقات دولية جديدة بنا
 .الواليات املتحدة و دول االحتاد األورويب و روسيا والصني

ولكم يف اإلهانة األمريكية الجتماعكم هذا من عربة واضحة من خالل السماح 
على زميلكم السيد ياسر عرفات رئيس دولة "للسفاح شارون أن يفرض حصارا

والذي ,دويل مبا فيه الواليات املتحدةفلسطني املنتخب من شعبه حتت إشراف 



التفاقيات بعضكم باإلضافة اىل دول أخرى مبا " دخل اىل األرض الفلسطينية بناء
 .فيها الواليات املتحدة شاهد عليها

كما ,إننا هبذه املناسبة حنيي السيد الرئيس ياسر عرفات لصموده مع أبناء شعبه
طوري  مبواجهة أعىت اآللة حنيي الشعب العريب الفلسطيين لصموده ا ألس

 تضمياسر عرفات اىل قائمة طويلة يظيف العسكرية االسرائيلية وال بد للتاريخ أن 
جورج واشنطن اىل شارل ديغول اىل جياب و نيلسون مانديال و غاندي 

 .وغريهم
انه يوم االستحقاقات ,ان اليوم مفترق حقيقي ومصريي يف مسرية األمة العربية

فال ختيبوا آمالنا وآمال املاليني ," آملون ومستبشرون بكم خرياوأننا,التارخيية 
 .املنتظرة لقراراتكم ضمن سياق هذه املذكرة

 وفقكم اهللا
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