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 اإلسرائيلية زرةاجمل بيان صادر عن االحتاد البرملاين العربي يستنكر فيه
  1"ريشون ليتسيون" ضد العمال الفلسطينيين يف

  
22/5/1990    

  
إن االحتاد البرملاين العربي وقد هزته اجلريمة البشعة التي ارتكبها املتطرفون الصهاينة والقوات 

ل يوم األحد الدامي وما تبعها من هجوم وحشي على اإلسرائيلية ضد العمال الفلسطينيين العز
السكان الفلسطينيين يف األراضي احملتلة، ليستنكر بكل شدة هذه املذبحة الوحشية التي تعد حلقة 

من حلقات املسلسل اإلجرامي اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مثل مذابح دير ياسين وكفر قاسم 
زء من اخملطط االستراتيجي اإلرهابي للسياسة واملسجد األقصى وغيرها والتي تعتبر ج

اإلسرائيلية بقصد الترحيل اإلجباري للفلسطينيين وتوطين املزيد من اليهود املهجرين يف 
  .األراضي العربية احملتلة

واالحتاد البرملاين العربي إذ يدين هذه اجلريمة النكراء وغيرها من اجلرائم التي يرتكبها الصهاينة 
واملساعي الدولية الهادفة إىل إحالل السالم واالستقرار يف املنطقة لعلى ثقة  لتقويض اجلهود

كاملة بأن مثل هذه اجلرائم لن تثني الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة عن مواصلة نضالهم 
  .البطويل لنيل حقوقهم الوطنية املشروعة

أرواح الشهداء الفلسطينيين تستصرخ اجملتمع الدويل ومنظماته وحكوماته للضغط على نظام إن 
الكيان الصهيوين حلمله على احترام اتفاقيات جنيف الرابعة والكف عن مواصلة جرائمها ضد 

الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه املشروعة بتقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة 
  .الوطني وعاصمتها القدس الشريف على ترابه

واالحتاد البرملاين العربي إذ يؤكد جمدداً بأن األمن واإلستقرار يف منطقة الشرق األوسط لن يتحقق 
إال بحل القضية الفلسطينية حالً عادالً وشامالً من خالل مؤتمر دويل للسالم، ليطالب األمم 

ا واإلسراع بتأمين حماية دولية عاجلة املتحدة واملنظمات الدولية باالضطالع بمسؤولياته
وإيفاد مراقبين دوليين  –وفعالة للشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من إرهاب إسرائيلي منظم 

إىل الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلين حتى يتم تنفيذ قرارات األمم املتحدة بانسحاب إسرائيل 
  .يني حقه املشروع يف تقرير املصيرمن األراضي العربية احملتلة ومباشرة الشعب الفلسط

  .عاش نضال الشعب الفلسطيني وعاشت انتفاضته الباسلة حتى النصر

                                                            

 22 –21، )1990حزيران  –كانون الثاين ( 40- 39، دمشق، ع البرملان العربي: املصدر. 
 .20/5/1990وقعت اجملزرة يوم   1



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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