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  تقرير لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية بشأن
  قمة كامب ديفيد واملوقف اإلسرائيلي بعدها

25/7/2000.  
 

  :يف إثر قمة كامب ديفيد، يجب التشديد على النقاط التالية  
يوليو، من دون التوصل إىل / تموز 25إن قمة كامب ديفيد للسالم يف الشرق األوسط انتهت اليوم، . 1  

  .اتفاق
إسرائيل جاءت إىل كامب ديفيد بقصد التوصل إىل اتفاق إطار بشأن الوضع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني إن . 2  

ولبلوغ مثل هذا االتفاق، فإن إسرائيل مستعدة لتقديم . النهائي، بغية إنهاء الصراع وضمان السالم لألجيال املقبلة
  .تنازالت مؤملة، لكنها ال ترغب يف أن يكون ذلك بأي ثمن

وترحب بالزيارة املنتظرة ملبعوث . إسرائيل ستواصل سعيها لتحقيق سالم من خالل التفاوضإن . 3  
  .أميركي رفيع املستوى، بهدف تشجيع مواصلة العملية التفاوضية

ففي . إن مواقف إسرائيل يف القمة حظيت بالترحيب وأُسبغت الشرعية عليها من املضيفين األميركيين. 4  
لذي أعقب القمة، أشاد باملرونة التي أبداها رئيس احلكومة اإلسرائيلية، إيهود براك، تصريح الرئيس كلينتون، ا

  .والوفد اإلسرائيلي يف احملادثات
لكن القواعد األساسية . إن إسرائيل قدمت يف أثناء املفاوضات الكثير من األفكار واملقترحات. 5  

ود هذه املواقف التفاوضية سارية املفعول وتعتبر حملادثات كامب ديفيد قضت بأنه يف حال عدم االتفاق، ال تع
وبالتايل، فإن املواقف التي أعلنتها إسرائيل يف أثناء القمة، ال يمكن استخدامها كأساس للمطالب . ملغاة وباطلة

  .واالدعاءات واملنطلقات الفلسطينية يف أية مفاوضات مقبلة
لقيادة الفلسطينية مل تكن قد أقرت باحلاجة إىل إظهار املرونة واالستعداد يف سياق القمة، بدا أن ا. 6  

ومن األمثلة لذلك، بصورة خاصة، أن مواقف رئيس السلطة الفلسطينية، . األساسية بشأن عدد من األمور للتسوية
لعرفات الدعم ومل تقدم قيادة العامل العربي . ياسر عرفات، بشأن مدينة القدس، حالت دون التوصل إىل اتفاق

ومل تبد االستعداد ملمارسة التأثير الضروري يف الوفد الفلسطيني كي يقر . لكايف التخاذ مواقف أكثر مرونةا
  .باحلاجة إىل التوصل إىل تسوية حقيقية

مبرَّرة وذات  غير إن أية إجراءات أحادية اجلانب يمكن أن يتخذها الفلسطينيون يف إثر القمة، تُعتبر. 7  
فالعالقة القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وآلية املفاوضات بينهما، يجب أن تقوما على . رةنتائج مض

ويف هذا الصدد، جاء يف البيان الذي أصدره األفرقاء . االتفاق املتبادل، وأن تبقيا بمنأى عن أية ضغوط خارجية
  :يف ختام القمة ما يلي

  
نفردة التي تؤثر سلفاً على اجلانبان أهمية جتنب األعمال امليدرك 

نتائج املفاوضات وأن خالفاتهما ال حتل إالّ من طريق مفاوضات 
  .حسنة النية

  
. ملح بعض األوساط الفلسطينية، أو حتى صرح أنه ينوي اللجوء إىل العنف إذا فشلت قمة كامب ديفيد. 8  

 إطار سلطتها للحفاظ على الهدوء ومنع وستفعل إسرائيل كل ما يف وسعها ويف. وليس هناك مبرِّر لردّة فعل كهذه
  .العنف

                                                 
 النص مترجم عن اإلنكليزية من موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في اإلنترنت:  
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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
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