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  كلمة للرئيس حسني مبارك بشأن إعادة إسرائيل 
  احتالل أراضي السلطة الفلسطينية

  ]مقتطفات[ .4/4/2002القاهرة، 
  
  

الشـــرق األوســـط حاليـــاً بأحـــداث داميـــة، تتســـبب فيهـــا احلكومـــة اإلســـرائيلية تمـــر منطقـــة : اإلخـــوة واألخـــوات  
يمكن أن يبنى باسـتخدام القـوة العسـكرية، وأن القـوة  احلالية، بافتقادها رؤية واضحة للسالم، واعتقادها أن السالم

قادرة على تكريس احتاللها الغاشم لألراضي الفلسطينية أو فرض تسوية غير عادلة ال تتفق بأي شكل مع الشرعية 
  .الدولية

 وممــا يؤســف لــه أن تســتغل إســرائيل احلملــة الدوليــة ضــد اإلرهــاب لكــي حتــاول دمــغ املقاومــة الفلســطينية  
بهذه الصفة، وأن تعمل على خداع بعض القوى الدولية املؤثرة للحصـول علـى تعاطفهـا  ة الحتاللها الغاصبالشرعي

مع حماوالتها الرامية للقضاء على القيادة الشـرعية املنتخبـة للشـعب الفلسـطيني، حتـت وهـم أن أي قيـادة فلسـطينية 
أن الشعب الفلسطيني بأكمله لن يقبـل بأقـل مـن جديدة قد تكون أكثر استجابة ملا تسعى لفرضه من حلول، متناسية 

استعادة كامل أرضه وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما تغيرت قيادتـه ومهمـا تصـعّد إسـرائيل 
  .من إجراءاتها التعسفية املتعجرفة

الفلســطيني،  عــادة احــتالل ملنــاطق احلكــم الــذاتيإوتناســت إســرائيل عامــدة متعمــدة أن كــل مــا تقــوم بــه مــن   
ئيس الفلســطيني ياســر عرفــات ولرفاقــه مــن أعضــاء الســلطة الفلســطينية الشــرعية، بــل ومــن حصــار ومــن امتهــان للــر

وإذالل للشـــعب الفلســـطيني األعـــزل بأكملـــه، إنمـــا يشـــكل انتهاكـــاً صـــارخاً جلميـــع املواثيـــق الدوليـــة يف جمـــال حقـــوق 
  .يف كل حيناإلنسان، وتناقضاً واضحاً مع أبسط مبادىء الديمقراطية التي تتشدق بها إسرائيل 

  [.......]  
وأجد لزاماً عليّ أن أصحح ما تشيعه إسرائيل من أن الرئيس عرفات قد أضـاع فرصـة تاريخيـة برفضـه مـا   

عرضته احلكومة اإلسرائيلية السابقة يف كامب ديفيد، فقد شاب هذا العرض قصور يف نقاط معينـة كـان مـن الـالزم 
رض الفلسـطينية، وضـرورة التسـليم بالسـيادة الفلسـطينية علـى تصحيحه، خاصة بالنسبة لالنسحاب الشامل مـن األ

احلرم الشريف يف القدس وباحته، واالتفاق على تسوية عادلة ومنصفة ملشكلة الالجئين، كما شـابه تمسـك إسـرائيل 
م بضرورة تأجير مساحة كبيرة لها يف منطقة غور األردن الفلسطينية ملدة طويلة، وتلك مشكالت كانت إسرائيل تعلـ

مســـبقاً أنـــه يســـتحيل حتقيـــق أي تســـوية بـــدونها، ويف الوقـــت نفســـه يهمنـــي أن أبـــرز أن إســـرائيل قـــد اســـتخدمت جميـــع 
ـ بهــدف جعــل ـ بمــا فيهــا مدينــة القــدس  وتغييــر جغرافيــة املــدن الفلســطينية إمكاناتهــا للتوســع يف بنــاء املســتوطنات

  .طريق فرض األمر الواقع التسوية أكثر صعوبة، يف حماولة يائسة للحصول على مكاسب عن
  [.......]  

  

                                                 
 "5/4/2002، )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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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