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التصريحات األخيرة ياسر عرفات يدين فيه الفلسطيني تصريح صحايف للرئيس 
  1الداعية اىل االحتفاظ باألراضي احملتلة ةاإلسرائيليلرئيس احلكومة 

 

 20/11/1990تونس، 

 

    

أكد األخ أبو عمار رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أن .. 
تصريحات شامير األخيرة التي تعكس خطة اسرائيل والقيادة االسرائيلية لضم األراضي 

الكبرى هي تصعيد جديد للوضع املتأزم الفلسطينية والعربية نهائيا واعتبارها جزء من اسرائيل 
يف انتهاك احلقوق الوطنية والتاريخية والدينية املنطقة ويعكس التواطؤ األمريكي مع إسرائيل يف 

كما انها .. وسفك دمائها للشعب الفلسطيني ضمن خمططاتهما لضرب األمة العربية وتبديد ثرواتها
تعتبر بمثابة اعالن حرب على االمة العربية واالسالمية وضد املقدسات االسالمية واملسيحية يف 

  .القدس وفلسطين، خاصة أمام اخلطورة الكبيرة التي تشكلها الهجرة اليهودية وتزايدها

املوقف  أن: وقال األخ أبو عمار يف حديث لصحافيين أوروبيين يوم أمس يف تونس  
االمريكي الذي شجع اسرائيل وحماها يف جرائمها ويف احتاللها ألرضنا ويف انتهاكها لكل 
القرارات الدولية اخلاصة بالشرق األوسط والقضية الفلسطينية وهو ما برز واضحا يف التركيز يف 

كذب جملس األمن الذي أظهر وشكل الدليل الواضح على انحياز الواليات املتحدة االمريكية و
ادعاءاتها بالدفاع عن الشرعية الدولية، وأثبتت انها تتعامل بمقاييس خمتلفة مع قرارات األمم 

الذي  –الرشوة  –املتحدة إذا تعلق األمر بإسرائيل وجرائمها واحتاللها، كما تكشف عن الثمن 
  .االستراتيجية لضمان فعاليتها يف أزمة اخلليجتدفعه اإلدارة األمريكية حلليفتها 

ام عان منظمة التحرير الفلسطينية تلفت أنظار الرأي ال: روأضاف األخ الرئيس أبو عما  
س اآلن اىل خطورة تصريحات شامير على أمن ومستقبل يالعاملي خاصة القادة اجملتمعون يف بار

املنظمة وعلى السلم العاملي، خاصة وأنها جتيء ضمن ممارسات اسرائيل اليومية الوحشية 
كررة ضد املدنيين الفلسطينيين يف أرضنا احملتلة والتي سوف تزيد الشعب واملذابح املت

الفلسطيني إصرارًا على تصعيد جهاده ونصاله وانتفاضته املباركة ضد االحتالل االسرائيلي 
البغيض، حتى يتم حتقيق أهدافنا الوطنية املشروعة بإنهاء االحتالل االسرائيلي وإقامة الدولة 

  .القدس الشريفاملستقلة وعاصمتها 
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ولدى سؤال حول ما تناولته الصحف السورية أمس حول جتاهل قمة باريس للقضية   
أشارك اخواين السوريين هذا االستفهام، : الفلسطينية والشرق األوسط قال األخ الرئيس أبو عمار

 هل تضاءلت قيمة األمة العربية وشعوب املنطقة بحيث أن قضية الشرق األوسط والصراع: وأسأل
  .العربي االسرائيلي ال حتظى من اجملتمعين يف باريس بسطر واحد

  



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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