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  للرئيس ياسر عرفات عقب مشاركته يفتصريح صحايف 
  يعلق فيه على" جملس االشتراكية الدولية"

  ١ اعتداءات املستوطنين اإلسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني

  ٣٠/٦/٢٠٠١، غزة

 

  

أعلن الرئيس ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس 
ينية، مساء اليوم أن فترة السبعة أيام التي تمت املوافقة عليها كفترة السلطة الوطنية الفلسط

  .للتهدئة، هي زيادة عن األسبوعين التي تم االتفاق عليها مع السيد جورج تينيت

وأوضح سيادته للصحفيين عقب عودته إىل أرض الوطن بعد مشاركته يف جملس 
موقف واجلهود األميركية وافقنا بناء على طلب االشتراكية الدولية يف برشلونه، أنه تقديراً مني لل

من السيد كولن باول وزير اخلارجية على إعطاء سبعة أيام أخرى، لوقف إطالق النار وهي زيادة 
  .عن األسبوعين التي اتفقنا عليها مع السيد تينيت التي بدأت األربعاء املاضي

كون هناك حالً متكامالً وليس وشدد السيد الرئيس على أننا نصر إصراراً كامالً على أن ي
  .حالً مفروضاً أو مشروطاً من هذا الشخص أو ذاك الشخص

وأعرب سيادته عن أسفه الستمرار اجلرائم التي يرتكبها املستوطنون بحماية اجليش 
  .اإلسرائيلي

لألسف ال زالت اجلرائم ترتكب من املستوطنين بحماية من وحدات اجليش : وقال إنه
رائيلي مشيراً إىل أنهم ال زالوا يصعدون من حصارهم ملدننا وقرانا ومناطقنا واحلصار اإلس

االقتصادي وحجز أموالنا إضافة إىل إحراق أشجارنا ومزارعنا فضالً عن اجلرائم األخرى التي 
  .يتسبب بها هؤالء املستوطنين من نسف منازلنا ومنشآتنا وطرقنا الفرعية والرئيسية

ى أننا نصر على ضرورة تنفيذ ما تم االتفاق عليه خاصة مع السيد جورج وأكد سيادته عل
تينيت وتقرير جلنة ميتشيل بالكامل وليس جزئياً وليس بشروطهم إنما حسب ما تم االتفاق عليه 

ل باإلضافة إىل املبادرة املصرية األردنية وما أشار إليه يوما هو منصوص عليه يف تقرير ميتش
ميركي عندما اجتمع الرئيس األميركي جورج دبليو بوش مع القادة األردنيين البيان األوروبي األ
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ومبدأ األرض مقابل  ٤٢٥و ٣٣٨و ٢٤٢يف السويد وخرج البيان الذي يشير بوضوح لتنفيذ القرار 
  .السالم

إىل التنفيذ الكامل والدقيق واألمين لكل  ةودعا السيد الرئيس احلكومة اإلسرائيلي
التوقيع عليها من أوسلو وحتى طابا مؤخراً وما بينهما من اجتماعات يف  االتفاقات التي تم

  .باريس والقاهرة وواشنطن وشرم الشيخ



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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