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  اللجنة التنفيذيةبيان صادر عن 
  ملنظمة التحرير الفلسطينية

  ]مقتطفات[ .أزمة اخلليجبشأن 
  

تعلو، اآلن، يف العامل األصوات املطالبة بتوفير فرصة أوسع للجهود املبذولة حلل أزمة اخلليج بالطرق "
العربية والعامل عواقب حرب قد ية، وضمن اإلطار العربي حتت مظلة الشرعية الدولية، وذلك لتجنيب املنطقة مالسل

تدمر البنيان العربي والبالد العربية، وتلحق أفدح األضرار بمقومات حياة األمة وحضارتها أمام أطماع أعدائها 
  .واملتربصين بها

.......  
منذ بداية األزمة، مع عدد  ويف هذا اإلطار تبرز أهمية التوجه الذي اختارته منظمة التحرير الفلسطينية،"

بل أعلنوا، منذ اللحظة . اإلخوة القادة العرب، الذين مل يلهثوا وراء اإلغراءات، ومل ينساقوا وراء طبول احلرب من
األوىل، أن احلل الوحيد املالئم هو احلل العربي بغطاء ودعم دوليين، وقدموا يف هذا السياق توجّهات ومقترحات 

التي تهدد األمن واالستقرار يف الشرق األوسط، وتتعامل مع تقوم على أساس عدم الفصل بين بؤر التوتر واملشاكل 
الشرعية الدولية جتاه هذه القضايا ككل ال يتجزأ، وتطالب بتطبيق القرارات الدولية اخلاصة بمشاكل الشرق األوسط 

  .والقضية الفلسطينية خاصة
لصين ملعاجلة أزمة اخلليج، خوة العرب اخملمنظمة التحرير الفلسطينية مع اال إن هذا النهج الذي اتبعته"

وحتركت على أساسه يف الساحتين العربية والدولية، وصار يحظى، اليوم، بتفهم أوضح وبتأييد أوسع من دول 
كما تزايدت يف احملافل الدويل الدعوة إىل عقد املؤتمر . العامل والكتل الدولية ويف أوساط الرأي العام العاملي

، بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية، على قدم املساواة مع أطراف الصراع الدويل للسالم يف الشرق األوسط
  .األخرى

إن هذا التطور يفتح آفاقاً جديدة أمام إمكانية حلّ أزمة اخلليج، مع حل أزمة الشرق األوسط وجوهرها "
اخلليج، بالتحوالت القضية الفلسطينية امللتهبة منذ عشرات السنين، بيد أن هذا املسار الذي بدأت تأخذه أزمة 

اجلارية يف فهم طبيعة األزمة وعالقتها بمجمل الوضع يف الشرق األوسط، مل يتفق مع توجهات اإلدارة األميركية 
فهي ما زالت تواصل دق طبول احلرب، وحشد املزيد من القوات األميركية واألجنبية، واإلعداد . ونواياها وإجراءاتها

ن على العراق الشقيق، وتهديد األمن القومي العربي واألمن الدويل، واإلصرار على فصل أزمة اخلليج عن أزمة للعدوا
  .الشرق األوسط وقضية فلسطين، وكذلك اإلصرار على رفض عقد املؤتمر الدويل للسالم

يف التعامل مع وبهذا املوقف ينكشف، بشكل سافر وواضح، نفاق اإلدارة األميركية وازدواجية معاييرها "
القضايا اإلقليمية والدولية وجتزئة الشرعية الدولية وتفصيلها على مقاس املصالح األميركية واإلسرائيلية 

  .العدوانية
ومما يؤسف له أن بعض األوساط العربية ينساق وراء احلملة األميركية والتآمر على القضية الفلسطينية "

على الشعب الفلسطيني وتهديده   هذا اجملال أيضاً حماوالت الضغطوتبرز يف. وعلى الشعب الفلسطيني وقيادته
بمزيد من التشريد وحماربته يف مصدر رزقه ويف لقمة أطفاله وذلك باتباع سياسة طرد الفلسطينيين وإبعادهم من 

  .بعض البلدان العربية
.......  

، وقرارات اإلجماع العربي، وهنا نؤكد أن مقياس اإلخالص للتضامن العربي، والعمل العربي املشترك"
وندعو جميع . هو احلرص على وحدة اجلامعة العربية، ووقف إجراءات تدميرها التي ال تخدم إال أعداء األمة العربية
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اخمللصين للعمل العربي واحلل العربي إىل بذل أقصى اجلهود من أجل إنقاذ اجلامعة، واحليلولة دون انهيار هذا 
  .البيت العربي املشترك

إن التطورات اجلارية يف الفهم الدويل ألبعاد أزمة اخلليج والربط بين حلها وبين حل أزمة الشرق األوسط "
وقضية فلسطين، والدعوة إىل انعقاد املؤتمر الدويل للسالم، يزيدنا قناعة بالتمسك بخطنا القائم على أساس 

  ."ضمان األمن والسيادة واحلقوق واالستقرار جلميع الدول العربية
.......  
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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
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