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 بيان صادر عن األمانة العامة جلامعة الدول العربية 
  تشكيل احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة حول

 
      13/6/1990 ،نسوت
  

إن الوزارة اإلسرائيلية اجلديدة تقدم صورة واضحة عن واقع السياسة اإلسرائيلية التي تقوم على 
  .استعمال القوة واملغاالة يف رفض القانون الدويل كأساس للسالم

وبالنظر إىل النقاط الثالث التي يرتكز عليها برنامج هذه الوزارة والتي اعتبرها املالحظون بمثابة 
استيعاب اليهود املهاجرين باملاليين وتكثيف القمع إلخماد االنتفاضة  –ميثاق استعماري 

ه بقية من يتضح ملن كان ل –" أرض إسرائيل"واعتبار الفلسطينيين دخالء على ما يسميه الليكود بـ
شك، أن الوزارة اإلسرائيلية اجلديدة إنما هي حكومة حرب على الشرعية الدولية، وعلى حقوق 

  .الشعب الفلسطيني

ع استعمال كل الوسائل املمكنة لوضع حد سري"ويف اليوم نفسه الذي أكد فيه شامير عزمه على 
عتداء على عشرات األطفال الذين ة اجلديدة سياستها العدوانية باال، فقد استهلت احلكوم"لالنتفاضة

تقل أعمارهم عن ثالث سنوات والعديد من النساء احلوامل ضربتهم قوات االحتالل بالغازات 
السامة، داخل مستشفى خمصص لألم والطفل بغزة فال يسع إذن جامعة الدول العربية إال أن 

الفلسطيني داخل األراضي  تطالب جملس األمن باتخاذ اإلجراءات الالزمة والفورية حلماية الشعب
  .احملتلة

، فيجب أن يفهم اآلن أن هذه "دولة ديمقراطية"ولئن بقي يف أميركا وأوروبا من يعتقد أن إسرائيل 
بذلك ديمقراطية عنصرية تستعمل ضد وهي . الديمقراطية مقصورة على اليهود دون غيرهم

  .الفلسطينيين كل األساليب التي اشتهرت بها النظم الديكتاتورية

وإزاء هذه احلقائق، وعلى عتبة هذا املستقبل املظلم الذي ينتظر املنطقة، فإنه يمكن التساءل هل 
عونات يف مقدور إسرائيل أن تستوعب كل هذه اجلموع من املهاجرين دون االعتماد على امل

كما يمكن التساؤل عمن سيقدم إلسرائيل الدعم . والقروض اآلتية أساساً من الواليات املتحدة
الالزم لتتمكن من تصعيد سياسة القمع واالضطهاد يف األراضي احملتلة التي تشكل إحدى ركائز 

  .برنامج احلكومة اجلديدة
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فياتي أن يبذل نظام الهجرة بحيث ويحق للرأي العام العربي والدويل أن يتوقع من االحتاد السو
يتوازن مع إمكانيات استيعاب الدول التي يختارها املهاجرون وال سيما بعد إعالن شامير 

  .لبرناجمه العدواين على احلقوق الفلسطينية

ترجو أن تعيد الواليات املتحدة األميركية النظر جذرياً يف سياسة الدعم  ةإن جامعة الدول العربي
السابقة  – ئيل وغض الطرف عن تمردها على الشرعية الدولية، وعن اعتداءاتهااملطلق إلسرا

 .على الشعب الفلسطيني –والالحقة 
  



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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