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 حول قرار ابعاد الرئيس الفلسطيني یاسر عرفات من فلسطين
 
 

رئيس الفلسطيني   اصدار قرارا اسرائيليا یقضبشارون حكومة ان المؤشرات على قدوم      ي بأبعاد ال
ة الس             ،  عرفات  یاسر   د عملي يا ویعق زن سياس ر مت ين الفلسطينيين واالسرائيلي      هو قرار غي ن يالم ب

 .ویعمل على توتير االزمة 
 

ة مع الجانب                   ات المبرم وعلى الحكومة االسرائيلية ان تمنح الحقوق المنصوص عليها في االتفاقي
وال تفرض  ، والكف عن التدخل في خيارات وشكل نظام الحكم في الدولة الفلسطينية          ،  الفلسطيني  

ى الجانب      اه السلطة               شروطا تعجيزیة عل ا تج ذ التزاماته ا ان تنف ى   الفلسطيني ، وعليه ارضية  عل
دات  ل السالم معاه دس عاصمة االرض مقاب ة الق راف بمدین ار ا بلفلسطين ، ، واالعت ة عتب مدین

رائيلية       طينية االس ة الفلس ي االزم ية ف لة االساس دس المعض المية   الق ية اس اعر  وقض س مش تم
 .المسلمين في العالم 

 
اف سياسة اسرائيل     السریع  بالتدخل اممارسه دوره لعالم  وعلى دول ا   ارات    في ایق د خي التي تعتم

ز    القتل والتصفية واالرهارب آحل للخروج من االزمة الناتجة عن وجود االحتالل نفسه             ، والتميي
ة تمارس االحتالل واالستعمار                        ه وسلطة محتل تعادة حقوق ، بين نضال شعب یناضل من اجل اس

اءا     وارسال قوات دولية تفصل بين الجانبين ومراقبة الحدود واع          الي  الن قيام الدولة الفلسطينة انه
ى       و ،   جدال سياسي وحمایة المدنيين من الجانبين والحد من عمليات الصراع           ل القضية ال م  نق االم

 . المحافل الدولية آراعي سالم بين الطرفين المتحدة و
 

أن ا ف ن هن ر الوم ة التحری ة صوتها ضم وطني األحوازي ت حرآ ة والدولي ى االصوات العربي ال
ات من فلسطين  رئيس یاسر عرف اد ال رار ابع تنكار ق ة بأس ذي المنادی ا ال ا وانتهاآ ا دولي د خرق یع

رفين  ين الط ة ب ات المبرم ریحا لالتفاقي يا ص ؤازر سياس د والم ة المؤی ف الحرآ ن موق ، ونعل
 .قيادة وشعبا محتلة  في فلسطين الجانب اشقائناالى بالوقوف 
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