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فيه  يشدد ،تصريح صحايف خاص لرئيس اجمللس التشريعي الفلسطيني، أحمد قريع
  قتراحاتاال رافضاً، السيادة الفلسطينية على احلرم القدسي الشريفعلى 

   احلرم أسفل على العبرية الدولة سيادةب ةسرائيلياإل 
 ]١٣/٩/٢٠٠٠[ القدس، 

  
  

يف تصريح خاص ) أبو عالء(كشف رئيس اجمللس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع 
يف االقتراح اخلاص بوضع احلرم القدسي حتت سيادة " يفكر"أن اجلانب الفلسطيني " احلياة"لـــــ

ضاً يف الوقت ذاته جلنة القدس االسالمية وإعطاء الوالية السيادية عليه للدولة الفلسطينية، راف
اقتراحات وزير اخلارجية االسرائيلي بالوكالة شلومو بن عامي بشأن سيادة الدولة العبرية على 

  .أسفل احلرم

ال يوجد حل وسط ملسألة احلرم القدسي الشريف وال يمكن أن يكون حتت : "وقال أبو عالء
يف اقتراح يبدو أن مصدره " وتبحثتفكر "لكنه أوضح أن القيادة الفلسطينية ". السيادة االسرائيلية

الواليات املتحدة ويقضي بنقل السيادة على منطقة احلرم، التي تشمل املسجد األقصى املبارك 
الوالية "وقبة الصخرة املشرفة، إىل جلنة القدس االسالمية واعطاء الدولة الفلسطينية العتيدة 

  .عليها" السيادية

السرائيلية التي وردت على لسان بن عامي ورفض املسؤول الفلسطيني االقتراحات ا
" على ما هو حتت احلرم القدسي وعلى حائط املبكى"السيادة االسرائيلية " استمرار"واملتعلقة بــــــ

وأوضح أن هذه األفكار . جزءاً من احلي اليهودي يف البلدة القديمة) بن عامي(الذي اعتبره ) البراق(
لتي سبقت قمة كامب ديفيد وخالل القمة ذاتها، مشيراً إىل رفضها الفلسطينيون يف املفاوضات ا

يؤكد عدم جدية االسرائيليين يف املفاوضات التي ستجري يف "أن طرح االسرائيليين لهذه األفكار 
  ".األسابيع الستة املقبلة

أن ما طرحه أخيراً يف كلمة أمام البرمان األوروبي بخصوص تدويل مدينة " أبو عالء"وأكد 
بكل شموليته والذي ينص على إقامة الدولة  ١٨١رض يف إطار القرار الدويل الرقم القدس ع

. ١٩٤٨الفلسطينية على أراض تضم مساحات كبيرة من األراضي اتي احتلتها اسرائيل يف العام 
وإذا كانت إسرائيل  ١٩٦٧أخذت قدس والقدس األخرى اخذت يف العام  ١٩٤٨يف العام "وأضاف 

  ".، فلنرجع إىل قرار تقسيم فلسطين١٩٦٧ما قبل حدود العام ترفض االنسحاب إىل 

                                                            
  ١٤/٩/٢٠٠٠ لندن، احلياة، :املصدر.  
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الوضع "وعلى صعيد املفاوضات املقبلة أشار إىل أن الكرة يف امللعب االسرائيلي اآلن وأن 
احلايل سيء والفجوات بين املواقف ال زالت كبيرة وإذا مل تتقدم احلكومة االسرائيلية من جهتها 

  ".فلن يكون هناك تقدم

انية قبول السلطة الفلسطينية بأي حل وسط يف قضايا القدس واحلدود والالجئين ونفى إمك
  ".ال حلول وسط يف هذه القضايا: "وقال

وأشار قريع إىل أن فترة املرحلة االنتقالية مددت ضمنياً حتى اخلامس عشر من شهر 
يد التخاذ قرار املقبل عندما سينعقد اجمللس املركزي الفلسطيني من جد) نوفمبر(تشرين الثاين 

إىل أن وفوداً فلسطينية تستعد " أبو عالء"وعلى هذا الصعيد أشار . بخصوص اعالن جتسيد الدولة
للتوجه إىل مصر واألردن ملناقشة ترسيم حدود الدولة الفلسطينية معهما، موضحًا أن إسرائيل 

يحدد موعد بدء هذه غير أنه مل . ليست طرفاً يف املفاوضات احلدودية مع اجلارتين مصر واألردن
  .املفاوضات

ما تناقلته مصادر اسرائيلية عن استئناف املفاوضات يف ثالثة مسارات " أبو عالء"ونفى 
ال علم يل بأي مفاوضات أو مسارات وكل ما يجري هو اتصاالت حتى اآلن ال تبشر : "خمتلفة وقال

  ".بجدية االسرائيليين



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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