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  خطاب للرئيس حسني مبارك إىل الشعب املصري يف مناسبة العام اجلديد، يؤكد فيه عدم 
  فتح معبر رفح يف غياب السلطة الفلسطينية

  30/12/2008القاهرة، 

  . .اإلخوة املواطنون 
أتوجه بها  . .أتوجه إليكم جميعا بتهنئتى وتمنياتى  . .وميالدى جديد  أحتدث إليكم فى بداية عام هجرى

  وألبناء مصر املغتربين فى اخلارج وعائالتهم . .واملصريات على إمتداد حمافظات الوطن  للمصريين

وأمامنا حتديات جديدة  . .نستقبله  .متطلعين ألن يكون عام خير على مصر وشعبها  . .نقبل على العام اجلديد 
  .يات عديدة من قبلكما جتاوزنا حتد . .ا على جتاوزه واثقين فى قدرتنا . .تطرحها أزمة االقتصاد العاملى الراهنة 

املتاجرون بالدم الفلسطينى احلجج  يمنحه ..يتعرضون لعدوان إسرائيلى غاشم ) غـزة ( وإخوتنا فى  . .نستقبلــه 
  .ويتحمل آالمه ومعاناته أبناء فلسطين  ..والذرائع 

وما تشهده املنطقة العربية من  ..وانقسامات  شــرذممدركيــن مــا تواجهــه الساحـة الفلسطينيــة مــن ت ..نستقبلــه 
  .وبسط النفـوذ  مزايدات وحماور ، وحماوالت للعب األدوار

لقادتها إنكم تتحملون مسئوليـة  نقول .إن إعتداءاتها مرفوضة ومدانة والبد أن تتوقف على الفور  ..نقول إلسرائيل 
ونقول لهم إن أيديكم امللطخة  .تتذرعون به من مبررات  ن ماأيا كا ..عدوانكـم الوحشى فى حــق الفلسطينيين 

  .وتبدد األمل فى السالم  بالدماء تؤجج مشاعر غضب عارم

لقد حذرناكم مرارا من أن رفض  ..نقـول لهـم  ..وحدوا صفوفكم وانبذوا خالفاتكـم  ..نقول لإلخوة الفلسطينيين 
أن إعاقة اجلهد املصرى لتمديد التهدئة هى دعوة مفتوحة  دنا لكموأك ..التهدئة سيدفع إسرائيل للعدوان على غزة 

  .إلسرائيل لهذا العدوان 

ليس رخيصا أو  إن الدم الفلسطينى ..نقول لكل من يسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب شعب فلسطين 
حتقيق مصاحله  ألحد بمحاولة ولن تسمح ..إن مصر تترفع عن الصغائر  ..نقول بصوت قوى واضح  .مستباحا 

ونقول للجميع أن مواقفنا الداعمة  .بدماء الفلسطينيين  باملزايدة عليها واملتاجرة ..وبسط نفوذه على حسابها 
  .التشكيك واملهاترات  للقضية الفلسطينية ال تقبل

لل ــ لتمديدها ، وسعت ــ دون ك  لقد بذلت مصر جهودا مضنية على مدار الستة أشهر املاضية لتثبيت التهدئة فى غزة
قوافل املساعدات املصرية بالغذاء والدواء ألهاىل القطاع ،  كما تتابعت .ولتحقيق الوفاق الوطنى الفلسطينى 

  .إليهم  وتواصلت إمدادات الكهرباء

ونمضى فى حترك يسعى  ..والشعارات  بعيدا عن اخلطب ..كان موقفنا واضحا منذ اليوم األول للعدوان اإلسرائيلى 
ويقف  ..أمام مسئوليتها القانونية والسياسية كقوة إحتالل  يضع إسرائيل ..العدوان فورا دون قيد أو شرط  لوقف

  .حمنتهم  إىل جانب الفلسطينيين فى

كما  .وسنواصل ذلك  ..إىل غزة  لقد قامت مصر منذ بدء االعتداءات اإلسرائيلية بدفع املزيد من مساعدات اإلغاثة
واستقبالهم بمستشفيات  ..اجلرحــى ضحايا العدوان اإلسرائيلى  أمــام) رفـح ( ت بفتح معبر أننى أصدرت التعليما
  .وإحاطتهم بأقصى قدر من الرعاية  ..والقاهرة  سيناء واإلسماعيلية
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يتيح العودة للتهدئة حقنا  إن رؤية مصر الحتواء الوضع اخلطر الراهن تستهدف وقف العدوان اإلسرائيلى ، بما
سوف تطرح مصر هذه الرؤية خالل االجتماع  .ملعاناته  الشعب الفلسطينى ، وإعادة فتح املعابر تخفيفالدماء 

العربية ، وسنواصل حتركنا بدور فاعل ونشط مع اجلانبين الفلسطينى  املقبل للمجلس الوزارى للجامعة
  .أشقائنا العرب وشركائنا الدوليين من أجل حتقيقها  واإلسرائيلى ، ومع

إسرائيل للفصل بين  رؤية ترفض خمطط ..تأتى هذه الرؤية فى سياق رؤية مصرية أشمل للقضية الفلسطينية 
إن هذا اخملطط يستدعى إىل الذاكرة  .بتبعاتها  الضفة والقطاع ، والتنصل من مسئوليتها عن غزة وحتميل مصر

إن  .فيما يتصل بالضفة الغربية ) اخليار األردنى  (بالنسبة للقطاع ، و ) أوال  غزة( الترويج منذ الثمانينات ملقولة 
فهما بالنسبة لنا  لن تقع فى هذا الفخ اإلسرائيلى ، ولن تشارك فى تكريس هذا الفصل بين الضفة والقطاع مصر

  .أراضى حمتلة تقوم عليها الدولة الفلسطينية املستقلة 

 ..السلطة الوطنية وحماس  إنقساما فلسطينيا بينكما أن الوضع القائم فى غزة منذ صيف العام املاضى ، يشهد 
ونحن فى مصر لن نساهم فى تكريس هذا  .والقطاع  يفتح الباب أمام إسرائيل للمضى فى خمططها لفصل الضفة

وباخملالفة التفاق عام  ..فى غياب السلطة ومراقبى االحتاد األوروبى ) رفح  ) اإلنقسام وهذا اإلنفصال بفتح معبر
كما بذلت ــ وال تزال ــ جهودا  ..فقد بادرت مصر ــ وال تزال ــ بفتح املعبر أمام احلاالت اإلنسانية  ..غم ذلك وبر . 5..2

  .وإىل القطاع  من ..متواصلة مع إسرائيل لفتح باقى املعابر الستة 

الشعب الفلسطينى بتداعياتها على  تلقى ..إن الوضع القائم فى غزة يحمل فى طياته خماطر عديدة وحقائق غائبة 
لكن املقاومة تبقى  ..مقاومة االحتالل حق ثابت ومشروع  وأقول بكل الصدق واالقتناع أن احلق فى .وقضيته 

بقدر ما حتققه من مكاسب لقضاياها ، أو جتلبه من خراب ودمار  ..لها أو عليها  حتكم ..مسئولة أمام شعوبها 
  .ألرواح الشهداء  وإهدار

تعى  ..مصالح الفصائل  تعلى مصاحله فوق ..إىل جانب الشعب الفلسطينى بصدق وجترد  ستواصل مصر وقوفها
وتبذل أقصى اجلهد إلنهاء معاناته وحتقيق تطلعاته  ..أن قضيته هى إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

  .املشروعة 

 اإلخـوة املواطنون
بمفكريه ومثقفيه  ..بفالحيه وعماله  ..سلميه وأقباطه بم ..متماسك  تستقبل مصر العام اجلديد بمجتمع قوى

  .ورجال أعماله وشبابه وشاباتـه  وطبقته الوسطى

مدركين ما نواجهه  ..الطريق الصحيح  مقتنعين أننا على ..واثقين فى أنفسنا  ..نستقبـل العـام اجلديـد موقنين باللـه 
أوقفوا عدوانكم : نقول لقادة إسرائيل  ..فلسطين وقضيته شعب  ال نفرط فى التزامنا جتاه ..من صعاب وحتديات 

الفلسطينية  والقضية ..إن االحتالل مصيره إىل زوال  ..استخفافا بمقدراته وأرواح أبنائه  كفاكم ..على هذا الشعب 
  .أبدا لن تموت 

ومى وال ننجرف ملا يهدده الق نحمى أمنها ..ندافع عن أرضها وسيادتها  ..ستظل مصر فخرا ألبنائها وسندا ألمتها 
 ..ننشد اخلـير لبلدنـا وشعبنـا  ..طريقنا بعزم ويقين  نمضى فى ..نضع مصاحلها وقضاياها فوق أى اعتبار  ..

  .ونستقبل العام اجلديد بثقة وأمل  ..والسالم ملنطقتنا وللعامل 

 ..كل عـام وأنتم بخـير 
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

  



 

 
 

  

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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