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  لرئيس ياسر عرفات عن الدولةتصريح ل
  ء قمة كامب ديفيدالفلسطينية والقدس يف إثر انتها

  ]مقتطفات[ .26/7/2000، اإلسكندرية
  

 
: حول البيان الصادر عن قمة كامب ديفيد، وهل يتعارض ذلك مع إعالن الدولة الفلسطينية، قال عرفات  

متفق عليه، وكان املفروض أن نقوم بإعالنها يف الرابع من مايو  أوالً إن إعالن الدولة الفلسطينية وكما هو معروف
، ثم بناء على بعض النصائح وبعض اآلراء التي سمعناها على املستوى الدويل، 1999من العام املاضي ] أيار[

ا هو ـكم وعلى املستوى العربي، وهو أالّ يتم هذا اإلعالن قبل االنتخابات اإلسرائيلية السابقة، ولذلك تم التأجيل
ي برلين ـ كما تذكرون ـ والذي جاء فيه ـي البيان األوروبي الذي صدر فـمعروف ملدة سنة كاملة، وكان هذا واضحاً ف

تأييدهم إلعالن الدولة الفلسطينية، وحق تقرير املصير الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني يف إعالن دولته 
قمة شرم الشيخ، والتي جاء فيها أن يف جميع املباحثات التي الفلسطينية املستقلة، وكذلك كان ذلك واضحاً يف 

، 2000عام ] أيلول[سبتمبر  13تتم بيننا وبين الطرف اإلسرائيلي يجب أالّ تتعدى مسألة إعالن الدولة الفلسطينية 
  .لذلك فهذا مسجل ومتفق عليه

إن : لرئيس ياسر عرفاتوعن موضوع القدس ومعارضة إسرائيل يف التوصل إىل حل عادل بشأنها، قال ا  
القدس هي بالنسبة لنا أوىل القبلتين، وثالث احلرمين الشريفين، وهي مسرى النبي حممد صلوات الله وسالمه 

للتصرف من قِبَل الشعب الفلسطيني فقط، لكنها ملك للشعب  عليه، ومهد سيدنا املسيح عليه السالم، وهي قابلة
  .مية، واملسيحيين يف العاملالفلسطيني واألمة العربية واألمة اإلسال

إنه ال بد أن نعترف بأن هذا املوضوع كان اتفاقاً : وحول التشبث اإلسرائيلي بالقدس، قال الرئيس عرفات  
حائط املبكى، وذكرت يف القرار الذي أعطاها  1929التي منحتهم عام  بينهم وبين حكومة االنتداب البريطاين

  .طاين أن حائط املبكى هو من ضمن األوقاف اإلسالميةاملندوب السامي البري
وقال الرئيس عرفات إن مناقشات قمة كامب ديفيد كانت صعبة للغاية، ليس فقط فيما يتعلق بقضية   

القدس، وإنما كذلك فيما يتعلق بقضية الالجئين، فبالنسبة لنا فإن قضية الالجئين من القضايا املهمة، وأنه بناء 
الصادر من هيئة األمم املتحدة فإنه يجب أن تكون األولوية بالنسبة لالجئين هم إخواننا  194على القرار 

الالجئون يف لبنان، وذلك لظروفهم التي نعرفها جميعاً، وكذلك بالنسبة للشعب اللبناين الشقيق الذي عانى معنا 
  .الشيء الكثير، ونحن ال نستطيع أن ننسى ذلك

  [.......]  
النسبة للملفات األُخرى، كاملستوطنات والالجئين وغيرها، فقد تم تناولها ضمن إنه ب وقال عرفات  

  .موضوعات األرض واألمن، ومل نصل إىل أي اتفاق بشأنها، وقد تضاربت اآلراء
إن التوقعات املستقبلية هي االستمرار يف املفاوضات، وهناك اتفاق بيننا وبين : وقال الرئيس عرفات  

وهو موعد إعالن دولتنا ] أيلول[سبتمبر  13شرم الشيخ، يقضي بمتابعة املفاوضات حتى ع يف حكومة براك وقِّ 
الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، شاء مَنْ شاء وأبى مَنْ أبى، والذي ال يعجبه يشرب من بحر غزة 

  .والبحر امليت
  

                                                 
 "27/7/2000، )القاهرة" (األهرام.  



 

 
 

  

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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