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  حديث للرئيس حسني مبارك، خالل استقباله
 عن أن يتسحاق رابين  زعماء اجلالية اليهودية يف فرنسا، يكشف فيه 

  توصال إىل نقاط تفاهم بشأن القدس والرئيس ياسر عرفات
  ]مقتطفات[ *.2/2/1999باريس،  

  
  

      [.......]  
 أن نموذجاً طيباً للعالقة مع إسرائيل يمكن أن  يا سيادة الرئيس ألست معي يف[....] : سأل أحد أعضاء اجلالية

 .وأرى أن مصر هي املؤهلة لتقديم هذا النموذج.. يسهم يف حتسين األجواء وإيجاد روح التفاهم
 فله طرفان وعالقات أفضل مع إسرائيل تتطلب أن تسهم  ..التفاهم ال يقوم من جانب واحد: قال الرئيس

نحن ال نملك زراً نضغط عليه ليستجيب الرأي العام ويتجاوب .. قة األفضلإسرائيل يف إتاحة الفرصة لهذه العال
  .][....إن الضمان احلقيقي هو إقامة الدولة الفلسطينية إىل جانب الدولة اإلسرائيلية  ][....

وعلى إسرائيل أن تعرف أن إقامة دولة فلسطينية هي وجود جهة واحدة تتفاهم وتتعاون معها دولة     
خاصة فرص .. ون كبير جماالته واسعةال األمور ويؤدي إىل تراجع العنف ويفتح الطريق لتعأمر يسه إسرائيل وهو

عمل العمالة الفلسطينية يف إسرائيل، وأمّا إقامة املستوطنات وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه فمن شأنهما 
  .أن يعقدا األمور ويفتحا أبواب العنف

تنياهو بعض التخوفات غير الصحيحة من إقامة دولة فلسطينية ألن لقد أثار ن: وأضاف الرئيس مبارك
وأنا أسأله حتى إذا افترضنا أن عرفات يريد ذلك فمن أين يأتي .. ذلك يعني يف رأيه إقامة جيش وطيران وخالفه

  .]....[كالم غير منطقي إن هذا .. ه األسلحة والطائرات؟باألموال؟ ومن الذي سيبيع له السالح؟ وأين يضع هذ
وحزب الله واألحزاب  "حماس"إنهم يطلبون يف إسرائيل من عرفات التخلص من : وقال الرئيس مبارك

  .][....ومعنى هذا أن يقبض عرفات على الشعب الفلسطيني كله .. خرىالدينية األُ
[.......]  

  عاصمة يلإسرائوسئل الرئيس عن موضوع القدس التي يعتبرها اليهود عاصمة الشعب اليهودي وتعتبرها 
  .][....وأيضاً يعتبرها الفلسطينيون عاصمة للدولة الفلسطينية .. لها

[.......]  
  ولكن عندما تتقدم األمور إىل .. أمّا بالنسبة للقدس فأنا أتفق معك أنها مسألة معقدة: قائالً ] الرئيس[واستطرد

أ مناقشة موضوع القدس مع عرفات ودعني أكشف لك أن رابين كان قد بد.. األمام فإن حلها سيكون أكثر سهولة
وأنا واثق بأنه بوجود حكومة مرنة يف إسرائيل .. لتوصل إىل بعض نقاط التفاهم رغم صعوبة القضيةاوبدأ 

 .أمّا مع وجود حكومة نتنياهو فستزداد األمور تعقيداً ويعود العنف.. حتى بالنسبة لهذه القضيةيمكن التقدم 
[.......]  

  

                                                 
، حيث )سويسرا(قادمًا من دافوس  2/2/1999و 1وآان الرئيس مبارك زار فرنسا يومي . 3/2/1999، )القاهرة" (األهرام" *

  .االقتصادي العالمي للمنتدى 29 ـلحضر المؤتمر ا



 

 
 

  

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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