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  حديث صحايف للرئيس ياسر عرفات

  حول الربط بين قضية فلسطين وأزمة اخلليج
  ]مقتطفات[ *.3/2/1991

  
  [. . . . . . .]  
أال تعتبرون ـ سيدي الرئيس ـ ان صدام حسين حاول ان يلعب لفائدته الورقة الفلسطينية يف حماولة : س  

عربية اسرائيلية، وهو بذلك وضع أكثر من مليون  هةغربية إىل مواج –عراقية أميركية  لتحويل الصراع من مواجهة
  ونصف فلسطيني يف األراضي احملتلة رهائن يف ايدي االسرائيليين؟

املقامرة األميركية االسرائيلية هي التي وضعت هؤالء . ال، ليس صدام حسين الذي وضع هؤالء رهائن: ج  
سنة معلقة ومل تنفذ ولكن يجب ان تعرف ان  43ت رهائن، وخاصة ان قرارات األمم املتحدة اخلاصة بفلسطين بقي

من الفلسطينيين حتت االحتالل االسرائيلي هذا الربط بين قضية فلسطين وأزمة اخلليج، إنما هو بناء على طلب 
للرئيس صدام، واستجاب الرئيس صدام لهذا النداء الذي وجّهه الشعب الفلسطيني حتت االحتالل، وأصدر بناء على 

ملاذا الواليات : وأنا أريد ان أسأل. املاضي التي مل تستغل مبادرته هذا الربط) أغسطس(آب  12يف  هذا مبادرته
اللبناين أثناء الهجوم االسرائيلي علينا وعلى الشعب . املتحدة وأوروبا مل ترسل القوات أثناء حصارنا يف بيروت
ألف شهيد وجريح، إذن، ملاذا مل ترسل هذه القوة  72ملدة ثالثة شهور، حيث خسرنا، كفلسطينيين ولبنانيين، 

العسكرية إلِجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات األمم املتحدة واالنسحاب من األراضي العربية والفلسطينية احملتلة 
إىل قبرص عندما حصل االنزال العسكري التركي إىل اجلزيرة؟ إذن ، وملاذا مل تُرسل هذه 338و 242طبقا للقرارين 

  .فهنالك معياران مزدوجان يف التعامل مع الشرعية الدولية
ولكن أنا اريد ان أسأل الرفاق . هنالك خريطة جديدة يف املنطقة، وكأي حرب تنشأ عنها خرائط جديدة  

وبية لالحتاد السوفياتي؟ وهل سيظلون بعيدين عما يجري السوفيات أال يعتقدون ان الشرق األوسط هو اجلبهة اجلن
االحتاد السوفياتي؟ منذ ان كان القياصرة وحتى اآلن، املياه الدافئة، أي يف الشرق األوسط؟ أليس هذا ضد مصالح 

 الشرق األوسط، امر هام بالنسبة لالحتاد السوفياتي، ولذلك ما سيجري لن تتأثر به فقط شعوب الشرق األوسط وال
األمة العربية، إنما سيتأثر به كذلك االحتاد السوفياتي وكذلك العامل، واإلِحتفاء اآلن بتدمير البنية التحتية للعراق 

 هل هو يف مصلحة االحتاد السوفياتي؟
  

                                                 
 وقد أدلى الرئيس عرفات بهذا الحديث إلى وآالة أنباء. 9 – 8، ص 10/2/1991، 831، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة" *
 .السوفياتية" نوفوستي"



 

 
 

  

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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