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 أن من تردد ماينفي فيه  ،تصريح صحايف لوزير اخلارجية املصري، عمرو موسى

  األقصى املسجد يكون بأن خاصة باقتراحات تقدمت بالده
   املتحدة األمم سيادة حتت 

              29/8/2000، القاهرة
  

نفى وزير اخلارجية املصري السيد عمرو موسى ما تردد من أن مصر تقدمت باقتراحات 
أو نكون اقترحنا شيئاً يتعلق "بأن يكون املسجد األقصى حتت سيادة األمم املتحدة خاصة 

وقال يف مقر اخلارجية رداً على أسئلة حول ما ". بالسيادة االدارية الفلسطينية على القدس الشرقية
عقب قمة الرئيسين حسني مبارك وبيل كلينتون " ان. ان. سي"ذكرته الشبكة االخبارية األميركية 

إن هذا الكالم غير صحيح "القدس  مصر إزاء مسألة هن أن الرئيس األميركي مل يتفق مع ما تطرحم
مل يحدث أن تتقدم مصر بمثل هذه الصياغات التي : "وأضاف". جملة وتفصيالً، وشكالً وموضوعاً

طيني األنباء، أو بأي اقتراحات أو أفكار أو صياغات من شأنها أن تلغي املطلب الفلس إليها أشارت
  ".العادل يف شرق القدس أو يف احلرم الشريف واملقدسات االسالمية واملسيحية

وأكد موسى أنه مل يشارك يف اجتماعات جلنة القدس يف املغرب بسبب التحضير لزيارة 
كلينتون وانشغاله باجتماعات متوالية خالل األيام القليلة املاضية مع الفلسطينيين 

بناءً على طلب من مبارك والرئيس "ن عدم مشاركته جاء األميركيين، واواالسرائيليين ومع 
وأوضح أن الهدف ". الفلسطيني ياسر عرفات بأن أبقى يف القاهرة ملتابعة تلك االتصاالت املهمة

هو تضييق مساحات اخلالف بين اجلانبين والبناء على مساحات التقدم "الذي تسعى مصر إليه 
 242تريد أن يكون كل اتفاق وأي تقدم معتمداً على القرار "كداً أن مصر ، مؤ"حتى ولو كانت ضئيلة

  ".194ويف ما يتعلق بالالجئين فاالطار هو القرار 
ولكن يمكن "واعترف موسى بصعوبة التوصل إىل اتفاق خالل األسابيع األربعة املقبلة 

وشدد ". حة الفلسطينيةحتقيق تقدم نقوم بالبناء عليه وهذا هدف مشروع ونعتقد أنه يحقق املصل
. على خطورة ترك األمور على ما هي عليه مؤكداً أهمية التعامل مع كل بنود املشكلة الفلسطينية

نحو مواقف متوازنة وعدم االرتكان إىل وجود مماألة أو انحياز السرائيل ثم "ودعا إىل دفع األمور 
  ".ندير ظهورنا

ة أن تكون هناك سيادة فلسطينية على ضرور"وأكد موسى يف رده على سؤال بشأن القدس 
املقدسات االسالمية واملسيحية ويف شرق القدس وحتريك موضوع القدس ضمن املوضوعات 

لن "، حمذراً من اتفاق على شاكلة اتفاق دايتون وقال إن مثل هذا النوع من االتفاقات "األخرى
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ويف إطار تفاهم  242القرار  يجب ان تكون األمور واضحة ويف إطار: "وأضاف". يستقر ولن يستمر
وذلك ليس يف  1ألن عدم وضوح األمور سيؤدي إىل بلبلة وإىل توتر والعودة إىل املربع الرقم 

  ".مصلحة فلسطين أو اسرائيل أو املنطقة
اسرائيل ايهود باراك من أنه ال يوجد يهودي يقبل أن وسئل موسى عما أعلنه رئيس وزراء 

موقفنا هو أنه ال يوجد مسلم واحد يقبل بسيادة غير : "لقدس فقالتكون السيادة فلسطينية على ا
  ".اسالمية وغير فلسطينية على احلرم الشريف

 



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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