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  حديث صحايف لوزير اخلارجية املصري، أحمد ماهر، 
  تتفق يف جوهرها " جلنة ميتشل"يقول فيه إن توصيات 

  مع املبادرة املصرية ـ األردنية
  ]مقتطفات[ .القاهرة

   
  

هل ماتت املبادرة املصرية ـ األردنية املشتركة أو طويت إلفساح الطريق لتوصيات تقرير جلنة : س
رفض اإلسرائيلي لهذه املبادرة، ووصف وزير خارجية إسرائيل شمعون بيرس لها ميتشل خصوصاً بعد ال

  ، وبصراحة؟نبالغموض والتعقيد؟ ما هو حال املبادرة اآل
ة كانت جهداً مصرياً ـ أردنياً، يف ظروف رواملباد. وصف بيرس لها أياً كان هو تأكيد على أنها مهمة: ج

 واملبادرة. املنطقة كلها فيه ضع الذي أدخلت املمارسات اإلسرائيليةبالغة الصعوبة، حتى يمكن أن نخرج من الو
ولعلك تذكر أن احلكومة . لقيت تأييداً أو مباركة أو مساندة من غالبية دول العامل ووجدت عرقلة من جانب إسرائيل

ما حدث أنه . اإلسرائيلية قدمت مالحظات واعترضت على نقاط معينة فيها، وكانت تريد إدخالنا يف جدل عقيم جداً
ير جلنة ميتشل التي تتفق يف جوهرها مع املبادرة يف غضون األخذ والرد على املبادرة ظهرت توصيات تقر

ياً ملفاوضات املرحلة وربما كان الفرق األساسي الوحيد هو أن املبادرة تضع سقفاً زمن. املصرية ـ األردنية
وتوصيات ميتشل حتتوي على األفكار نفسها تقريباً، وتركز على موضوع يهمنا جداً هو وقف االستيطان . النهائية

[....]  
املبادرة املصرية ـ األردنية ما زالت مطروحة، كما أنها مطروحة ضمنياً عندما : سألة باختصارامل

وأعتقد بأن املبادرة املصرية ـ األردنية أدت دورها األساسي يف أنها لفتت . نتحدث عن توصيات جلنة ميتشل
  [....]واجهة هذا املوقف األنظار إىل خطورة املوقف، وإىل ضرورة التحرك سياسياً وليس فقط أمنياً مل
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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