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  بيان صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية
  ]مقتطفات[ .أزمة اخلليجبشأن 

  
منذ بداية األزمة يف منطقة اخلليج، بين العراق والكويت، سعت القيادة الفلسطينية إىل تطويقها يف 

  .مهدها، خاصة وأن الظروف احمليطة باألزمة كانت تشير إىل احتمال تصاعدها وانفجارها
.......  

القيادة الفلسطينية، فور انفجار األزمة، إىل التحرك مع األشقاء العرب، من أجل التوصل إىل  لقد سارعت
حل عاجل، ضمن اإلطار العربي، يصون املصلحة القومية العليا، ويضمن احلقوق الوطنية، والسيادة، واألمن، 

  .للجميع
.......  

يكون احلل عربياً، وهو األمر الذي أكده  إن موقف فلسطين كان ينطلق، قبل القمة وخاللها، من ضرورة أن
، برفض التدخّل 3/8/1990البند السادس من قرارات اجتماع وزراء اخلارجيات العرب، الذي عقد يف القاهرة، يف 

  . اخلارجي
وبعد انفضاض القمة بهذه الطريقة املفاجئة، تابعت القيادة الفلسطينية مساعيها، عربياً، منطلقة من 

 تمرار األزمة، وما صاحبه من تدخل عسكري كثيف، صار يهدد املنطقة العربية بأسرها باندالعالقناعة بأن اس
حرب مدمّرة سوف تطاول عناصر القوة العربية، االقتصادية والبشرية والعسكرية، وبتفتيت الكيانات  نيران

عمارية الطامعة يف الهيمنة على العربية، وبفتح الباب أمام التوسّعية اإلسرائيلية املتجدّدة، وأمام القوى االست
ثروات املنطقة، والتحكّم يف مصائر شعوبها، وبتصفية القضية الفلسطينية، ودفع املنطقة إىل البلقنة، بكل 

  .أخطارها
وكان أهمّ ما أعلن، بعد القمة، هو املبادرة العراقية التي تضمّنت عناصر إيجابية رحّبت بها القيادة 

توي على استعداد العراق للبحث يف ظروف االنسحابات والترتيبات من الكويت، وما بين الفلسطينية، باعتبارها حت
العراق وإيران الذي بدأت عملية تنفيذه يف هذه األيام، واالنسحاب اإلسرائيلي من على األراضي العربية، 

الشرعية الدولية وقرارات األمم  ئوالفلسطينية، احملتلة، بما فيها القدس، ومن اجلوالن ولبنان، تنفيذاً ملباد
  .املتحدة

ومن الغريب أن الواليات املتحدة األميركية التي حتشد أساطيلها وآلة حربها الضخمة، بدعوى حماية 
الدولية، هي التي وقفت، دائماً، وعلى مدى ربع قرن، ضد تمكين جملس األمن الدويل من اتخاذ أي قرار، أو  الشرعية

اب اإلسرائيلي واحتالل األرض الفلسطينية، والعربية، وانتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني، إجراء، ملواجهة اإلره
  .وحماية اجلرائم اإلسرائيلية

.......  
وتواصل القيادة الفلسطينية مساعيها، انطالقاً ممّا أكدته، أكثر من مرة، من أهمية احلفاظ على التضامن 

يد القوى املعادية، التي ال تستهدف حماية مصالح العرب وأوطانهم العربي، وحماية األمن القومي العربي من تهد
  .بقدر ما تسعى إىل تأمين السيطرة عليها، ونهب ثرواتها، وإخضاعها ملتطلباتها االستراتيجية

.......  
ولكن منظمة التحرير الفلسطينية فوجئت، ويا لألسف، بحملة إعالمية وسياسية، مبرجمة، وشرسة، على 

ى قيادتها؛ وتطوّرت احلملة إىل حملة تشهير مدسوسة وشرسة بالشعب الفلسطيني، وتاريخه النضايل، رئيسها، وعل
وبالتايل ضرب انتفاضته وقضيته املقدسة، بجانب التحريض على اجلاليات الفلسطينية يف اخلليج، حيث تمّ 

األجنبية، يف تأجيج نيران هذه إبعاد، وطرد، عدد منهم دون ذنب، ولألسف يساهم بعض وسائل اإلعالم العربية، و
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احلملة الظاملة، واملبرجمة، على الشعب الفلسطيني، وقيادته، دون أن يعلم أصحاب هذه األقالم أنهم يلعبون بالنار، 
ويصفقون ملا يهدّد أمتنا العربية من خراب ودمار وتفتيت، ويساهمون مع أعدائنا، لضرب وحدة أمتنا، ومستقبلها، 

  .ووجودها
.......  

  18/8/1990تونس، 

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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