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  حديث متلفز للرئيس حسني مبارك

  ؤكد فيه ضرورة عقد مؤتمر للسالم يف الشرق األوسط،ي
   .ويستعيد تطورات أزمة اخلليج

  ]مقتطفات[ 19/5/1991
  
  

أنه من " تلي مونت كارلو"يف حديث حملطة التليفزيون اإليطايل  أكد الرئيس حسني مبارك
نبدأ املفاوضات لنصل إىل حل  كن أنالضروري جدًا عقد املؤتمر اإلقليمي أو الدويل للسالم حتى يم

وبدون موافقة إسرائيل على مبدأ األرض مقابل السالم، أعتقد أن . عادل للنزاع العربي اإلسرائيلي
املفاوضات تقودنا إىل اجملهول، ومصر على استعداد للمساعدة يف عقد املؤتمر وبذل أقصى جهد 

م من ذلك فإننا نحتاج بعد املؤتمر إىل أن نحقق السالم، وعلى الرغ مع كل األطراف حتى يمكن
  [....]طريق طويل للتوصل إىل سالم حقيقي 

ن موقف شمير رئيس ر ترحب باستضافة مؤتمر السالم، وإن مصوقال الرئيس مبارك إ
الوزراء يف إسرائيل يجب أن يتغير ألننا نريد السالم وكل أوروبا وأميركا تريد أن يسود السالم يف 

يعتبر ضد إرادة  أكد الرئيس مبارك أن إصرار شمير على مبادىء غير مقبولةو.. الشرق األوسط
إن األرض مقابل السالم مبدأ أعلنه جورج بوش عدة مرات فال يمكن احلديث عن : وقال.. العامل كله

  .ال أرض مقابل السالم: السالم بدون أرض ألن املشكلة هي األرض، فال يمكن القول
[.......]  

بعض الفلسطينيين من أنه يف حالة اختفاء صدام حسين من على املسرح وحول ما يقوله 
قبل : السياسي فال بد أن يمضي وقت طويل قبل أن يجد العرب صدّاماً آخر قال الرئيس مبارك

نني لست يف موقف يسمح يل بمحاربة إسرائيل حتت أي عراقية ـ اإليرانية قال يل صدام إاحلرب ال
، وقال يل أنه يعرف لة قيام مصر واألردن بشن هجوم على إسرائيلظرف من الظروف، إال يف حا

ظروف األردن وأن مصر قد وقعت معاهدة سالم مع إسرائيل، وأنه ليست لديه النية لشن هجوم 
 على إسرائيل ولكن هذه القصة اجلديدة بعد غزو الكويت كانت لالستهالك ولن يكون هناك صدّام

  .ي مرة أخرىآخر يخلق مشاكل يف العامل العرب
ورداً على سؤال حول موقف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وأنه ومنظمة التحرير 
الفلسطينية حققا تقدماً كبيراً قبل تأييدهما لصدام، قال الرئيس مبارك لقد ارتكب عرفات خطًأ 

طينية كبيراً بتأييده للغازي لقد أيد صدام يف غزوه للكويت التي كانت تمول وتؤيد املشكلة الفلس
  .ولكن منظمة التحرير ليست فقط عرفات

                                                 
  "إليطالية التي بثته يف ايس مبارك بهذا احلديث إىل التلفزة وقد أدىل الرئ. 20/5/1991، )القاهرة" (األهرام
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وما يقال من أن عرفات يجب أن يتغير فذلك ليس من شأننا فهذا شأن الفلسطينيين 
أنفسهم وعليهم أن يختاروا قيادتهم ويقولوا نعم أو ال لعرفات وليس لدينا احلق يف تغيير عرفات 

  .ألنه يعتبر تدخالً يف الشؤون الداخلية للفلسطينيين
أعتقد أن عرفات قد يكون نادماً ولكنه لن يعلن ذلك صراحة، وإلقاء : وقال الرئيس

 كان الصواريخ من العراق على إسرائيل ال يعني أنه كان ينوي حترير األراضي احملتلة، ولكنه
نظروا إنها حرب بين اليهود واملسلمين، يف حرب اخلليج وليقول للمسلمين ا ينوي إشراك إسرائيل

وعلى أي حال فإن بإطالق عدة صواريخ كسبت إسرائيل عدة مليارات .. ه أن هذا مل يحدثواحلمد لل
  .من الدوالرات

وحول ما يقوله شمير من أن املفاوضات يجب أن تكون بين األطراف املعنية مباشرة، قال 
إن سنبدأ باملؤتمر الدويل، هذا هو السيناريو الذي يمكنني تخيله، ثم بعد ذلك ف: الرئيس مبارك

املؤتمر الدويل لن يمكنه فرض أي حلول على األطراف، ولكن بعد عقد املؤتمر ال بد أن نصل إىل 
املرحلة التي تتفاوض فيها سوريا مع إسرائيل من أجل اجلوالن، واألردنيون والفلسطينيون 

بالتأكيد سوف تكون هناك .. وسوف تكون هناك مفاوضات مباشرة. يتفاوضون مع اإلسرائيليين
وضات مباشرة، إنهم لن يتفاوضوا من خالل اإلذاعة أو من خالل الوسطاء إنهم ال بد أن مفا

ليس هناك من سبيل آخر إال املفاوضات املباشرة ولكن ال بد أن . يجلسوا سوياً مثلما فعلنا نحن
  .تكون على أسس قوية

ن ول إد شمير قال الرئيس يمكنني القورداً على سؤال حول مهمة بيكر بالرغم من تشد
الوزير بيكر يبذل أقصى ما يف وسعه ويقوم بجهد رائع، ولكن الكرة اآلن يف امللعب اإلسرائيلي، 
والسيد شمير ال بد أن يستجيب، وال بد أن يوافق على مبدأ األرض مقابل السالم، وال يجب أن يخلق 

يتشدد يف هذه إننا على استعداد للمساعدة ولكنه ال يجب أن .. حول التمثيل الفلسطيني مشاكل
  .ال بد أن يكون هناك نوع من املرونة.. النقاط

وحول مشاركة اجملموعة األوروبية يف املؤتمر، قال الرئيس إننا مع مشاركة هذه 
اجملموعة يف املؤتمر الدويل أو يف مؤتمر السالم، وإذا كانت العصبية تصيبهم من كلمة املؤتمر 

ن أن نتجاهل السوفيات واألميركيين واألوروبيين، الدويل فسوف نسميه مؤتمر السالم، ال يمك
  .خاصة أنهم يساعدون إسرائيل كثيراً وال يجب أن يرفضوا مشاركتهم

ن يف وسعهم خاصة اإلدارة احلالية، إن األميركيين يقدمون أفضل ما وقال الرئيس إ
يحدث من جورج بوش وبيكر وتشيني يفعلون أقصى ما يمكنهم عمله وأعتقد أن ما قاموا به مل 

  .قبل، لذا فهذه فرصة ذهبية للشرق األوسط ال بد أن ينتهزها اجلميع
[.......]  

  



 

 
 

  

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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