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  مؤتمر صحايف للرئيس حسني مبارك يشرح 
  موقفه من التعامل مع قضية القدس فيه

  ]مقتطفات[ .2/10/2000، القاهرة
  

  
  [.......]  
قال  حول سؤال عن اقتراحات الرئيس مبارك للتعامل مع قضية القدس إذا مل يتم التعرض لها اآلن،  

، ومل تكن أرضاً تابعة إلسرائيل بعد تكوينها 1967ام إن القدس الشرقية واحلرم أرض حمتلة من ع: الرئيس مبارك
إن : إنني قلت ذلك أكثر من مرة، وقلت إلسرائيل وللرئيس األميركي يف آخر زيارة له :على اإلطالق، وقال الرئيس

و أخطر موضوع تتكلم فيه ما يتعلق باألديان أال وهو القدس واحلرم، وإذا جتاهلنا ذلك فلن يقبل املواطن العربي أ
املسلم أو القبطي أبداً أن تكون القدس التي كانت أرضاً فلسطينية باحلرم حتت السيادة الفلسطينية، أن تكون عليها 

إذا كنا نريد سالماً حقيقياً واستقرارًا : وقال الرئيس مبارك. سيادة إسرائيلية، وحتدثت يف ذلك مع اإلسرائيليين
  .وأن يتركوا القدس واحلرم للفلسطينيين ألنها أرضهميجب أن يبعد اإلسرائيليون عن موضوع القدس، 

إن الرئيس الفلسطيني عندما كان يف كامب ديفيد وافق أن يأخذ اإلسرائيليون احلي : الرئيس مباركوقال   
اليهودي وحائط املبكى ليكونا حتت السيادة اإلسرائيلية وأن يكون احلرم بأكمله حتت السيادة الفلسطينية، 

أن ذلك يمكن أن يكون احلل الذي  أعتقد: وقال الرئيس. باإلضافة إىل احلي اإلسالمي واحلي املسيحي واألرمني
يريح، ألن الرئيس الفلسطيني وافق على ذلك، وأعتقد أن سيادة إسرائيلية على أرض احلرم والقدس سيكون من 

وأضاف الرئيس أن السيادة الفوقية أو حتت األرض أو السيادة اإللهية، فالكرة األرضية كلها . الصعب جداً قبولها
ملاذا تكون هذه املنطقة لها سيادة إلهية وحدها، إالّ إذا كان هناك إله : تطرد الرئيس قائالً واس. حتت السيادة اإللهية

  .آخر ال نعرفه
فهذا الكالم !! وقال الرئيس مبارك ماذا يعنى بالسيادة حتت األرض؟ ولكم متر وماذا ستفعل حتت األرض  

  .ال يستطيع أحد أن يهضمه
  [.......]  

  
  

  

                                                 
 "3/10/2000، )القاهرة" (األهرام. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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