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  تصريح للرئيس بيل كلينتون يعلن فيه
  انتهاء قمة كامب ديفيد من دون اتفاق

25/7/2000. ]مقتطفات[  
  

 
يوماً من املفاوضات املكثفة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين تأكدت، ويا لألسف، أنهم لن يكونوا  14بعد   

  .قادرين على التوصل إىل اتفاق
جناحها مضموناً نظراً إىل البعد التاريخي والديني والسياسي  وكما شرحت عشية انعقاد القمة مل يكن  

  .للنزاع
  [.......]  
لقد بدأ اجلانبان يف كامب ديفيد مفاوضات شاملة مل يسبق لها مثيل ألنها كانت تعالج قضايا حساسة   

  .جداً ومعقدة طاملا اعتبر تناولها حمرماً
يء، فهما غير ملزمين أياً من االقتراحات التي قدمت وبحسب القاعدة أن يتناول االتفاق كل شيء أو ال ش  

  .وعلى رغم أننا مل نتوصل إىل اتفاق، فقد حققنا تقدماً يف املسائل املهمة. خالل القمة
  .إيهود براك والرئيس عرفات ووفديهما للجهود املبذولة للتوصل إىل اتفاق أود أن أشيد برئيس الوزراء  
وقال عرفات بوضوح . ئية ورؤية وإدراك ألهمية هذه اللحظة التاريخيةلقد برهن براك عن شجاعة استثنا  

  .أنه ال يزال ملتزماً السالم
ويؤكد اإلعالن الثالثي الذي ننشره تعهد املسؤولين جتنب العنف واألعمال األحادية اجلانب التي قد تضر   

  .بالسالم ومواصلة عملية السالم إىل أن يكتب لها النجاح
لكنه كان من الضروري أن يبدأ . ويف ختام هذه القمة، إنني أدرك خيبة األمل التي يشعر بها اجلانبان  

وأنهم وحدهم قادرون على اتخاذ . اإلسرائيليون والفلسطينيون أخيراً بالتطرق إىل أصعب القرارات يف عملية السالم
  ].سبتمبر[يلول هذه القرارات وتعهدوا معاً اتخاذها وأكرر ذلك بحلول منتصف أ

 من الضروري اآلن أالّ يفقدا األمل ويستمرا يف العمل من أجل السالم وأن يتجنبا األعمال األحادية اجلانب  
  .التي قد تزيد صعوبة املهمة املعقدة الواجب إجنازها

وا إن قدر اإلسرائيليين والفلسطينيين هو العيش جنباً إىل جنب وتقاسم مستقبل مشترك وعليهم أن يقرر  
على رغم أن اخلالفات ال تزال عميقة فقد قطعوا مسافة طويلة منذ سبع سنوات، وحتى لو أخفقوا يف . هذا املصير

  .التوصل إىل اتفاق فقد أحرزوا تقدماً يف األسبوعين األخيرين
ن وم. اآلن يتعين على اجلانبين أن يعودا إىل ديارهما وأن يفكرا يف ما جرى يف كامب ديفيد وما مل يجر  

أجل أبنائهما، عليهما أن يجددا االلتزام على طريق السالم ويتوصال إىل وسيلة ملعاودة املفاوضات خالل األسابيع 
  .املقبلة

  [.......]  
  

                                                 
 "26/7/2000، )بيروت" (النهار .  



 

 
 

  

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
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