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  يطالب الرئيس ياسر عرفات" حماس"بيان حلركة 
  ]مقتطفات[  .انسحاب فوري من مفاوضات كامب ديفيدب

  
 

انسحاب فوري من "الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمس إىل ) 'حماس'" (حركة املقاومة اإلسالمية"دعت   
  ."مؤامرة كامب ديفيد والعودة إىل صفوف شعبنا

مستوحاة أساساً "لى اقتراحات ـالياً عـاوضات جتري حـأمس أن املف" احلياة"ه ان تلقتـي بيـركة فـورأت احل  
وتتضمن هذه االقتراحات تنازل السلطة الفلسطينية عن القدس لتبقى . املشؤومة 'أبو مازن ـ بيلين'من وثيقة 

اجملاورة لها، وضم واألحياء  السيادة فيها للكيان الصهيوين الغاصب، مقابل حكم ذاتي إداري يف البلدة القديمة
مستوطنات معاليه أدوميم وغفعات زئيف إىل القدس، واحلصول على ممر آمن إىل املسجد األقصى ووضعه حتت 

  ."إدارة دينية فقط
ومن باب ذر الرماد يف العيون سيتم اإلعالن عن دولة فلسطينية منقوصة السيادة، مقطعة ": وتابعت  

األوصال، يتم حتديد حدودها وسلطاتها من جانب العدو الصهيوين، فهي من غير جيش، وللعدو حق استخدام 
  ."وق األرضأجوائها ونشر جيشه يف وادي األردن، ويتم ربط الضفة الغربية مع قطاع غزة من خالل جسر ف

وبالنسبة للمستوطنات الصهيونية فمعظمها سيبقى على حاله ويُضم إىل دولة الكيان احملتل : "وزادت  
مقابل إمكانية تبادل بعض املناطق، ويتمتع الصهاينة بحرية احلركة يف حميط املستوطنات املنتشرة كالسرطان 

  .يف كل أرضنا احملتلة
عودة إىل أرضهم والسعي لتوطينهم يف بالد املنايف والشتات، أمّا الالجئون فيتم إسقاط حقهم بال  

وتعويضهم مبالغ مالية رشوة لهم مقابل أرضهم ووطنهم، فيما يعد الكيان احملتل باستيعاب أعداد قليلة منهم يف 
ة الجىء فقط من بين األربعة ماليين الجىء يف الدولة الفلسطينيإطار مل شمل العائالت، واستيعاب نصف مليون 

  ."تدريجياً وعلى مدى عشرين عاماً 
  [.......]  
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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