
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 تصريح صحايف للرئيس ياسر عرفات بعد اجتماعه مع

 بدين بن علي، يشدد فيه على ضرورةالرئيس التونسي زين العا

  1عن جملس االمن الدويل بشأن جمزرة احلرم االبراهيمي قرار قوي صدور
 

  11/3/1994تونس، 
  

يتم  يف هذا الشهر الطيب ويف ايام رمضان املباركة، تباحثت مع السيد الرئيس حول ما  
اآلن يف جملس االمن، حيث مرّ على هذه القضية اخلاصة بمجزرة احلرم االبراهيمي الشريف ستة 
عشر يوماً دون ان يتخذ جملس االمن قرارًا، مما يؤثر تأثيراً خطيراً على جممل الوضع يف داخل 

تطرفين ارضنا احملتلة ويشجع املتطرفين االسرائيليين واملستوطنين املسلحين، وحتى يشجع امل
داخل احلكومة االسرائيلية لالستمرار يف مذابحهم واالستمرار يف اعمالهم العدوانية ضد شعبنا 

  .واطفالنا ونسائنا ومقدساتنا االسالمية واملسيحية

. عليهالة من السيد كريستوفر وأجبته ييف نفس الوقت تلقيت رسالة يف منتصف هذه الل  
خص يف اهمية استمرار ودفع عملية لالرسالة وهي تتوقد شرحت للسيد الرئيس جوانب هذه 

السالم، ولكننا، يف الوقت نفسه، نضع اهمية التقيد بخروج قرار قوي من جملس االمن يضع يف 
واملوضوع اآلخر اخلاص . اولة للقفز عليهاموضوع القدس الشريف، حيث جتري حم :اعتباراته أوال

ية والدولية حلماية شعبنا من هذه اجملازر الهمجية باجملزرة وادانتها واتخاذ االجراءات الفور
ة اخلليل ولكن يف جميع حتى هذا الوقت، ليس فقط يف مدين واملذابح املستمرة واملتصاعدة يومياً

  .ارضنا احملتلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة

التغلب على كل الصعاب الرئيس على هذا اجلهد الذي يبذله معنا حملاولة شكرت السيد   
هنالك فعالً صعوبات خطيرة بسبب املوقف : التي تواجهنا وعلى أكثر من صعيد، واريد ان اقول

االمريكي اجلديد الذي يعّطل حتى اآلن اجتماع جملس االمن ليأخذ مثل هذا القرار، وأنا أرجو 
  .من اخذ القرار املناسب ملواجهة هذه املذابح املستمرة ضد شعبناخملصا ان نستطيع ان نتمكن 
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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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