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  كلمة للرئيس حسني مبارك، بمناسبة افتتاح 
  مدينة مبارك للتعليم، يف شأن املوقف االسرائيلي 

  من الرئيس ياسر عرفات
  ]مقتطفات[ *.5/2/2002القاهرة، 

  
  

.....]..[  
احلسـاس الكـالم فيهـا كثيـر لـذلك سـأقول لكـم  إن القضـية يف الوقـت احلـايل: عن قضية الشرق األوسط أقـول

الشـــرق راً عـــن قضـــية يـــكث وأتكلـــم حـــداثاألبق تســـأ أن أريـــدوال  األيـــامنـــاك ديناميكيـــة تتحـــرك هـــذه باختصـــار، ألن ه
قـالوا نعطـيكم  67.. 56.. ا قـالوا التقسـيم، ال، ملّـ48الفرص الضائعة من أيام األوسط، هذه القضية أنا أسميها قضية 

ملّـا تنسـحب القـوات العسـكرية اإلسـرائيلية " ولاإلطـار األ"جاءت كامب ديفيد أيـام الـرئيس السـادات .. األرض كلها، ال
مكــن ال ي.. الضــفة وغــزة، وضــعت مبــادئ، إىل جانــب نقــاط أمــن خارجهــا يتفــق عليهــا يف املفاوضــات، ال أراضــيمــن 

الــذي وضــعه أنــور الســادات كانــت املســتوطنات يف  لإلطــار ع أنهــم لــو كــانوا طبقــاًوتزعمــت بعــض الــدول عــدم احلــل، مــ
فاتــت فرصــة : احملتلــة، وكانــت صــغيرة، وقــال يل رابــين قبــل موتــه األرضطنة فقــط يف كــل مســتو 18الضــفة وغــزة 

، وملّـا جـاء هـو يحـل املشـكلة معانـا ومـع 50شخصـاً أو  40املسـتوطنة فيهـا .. مسـتوطنة 18كانوا كلهم .. ضخمة جداً
املســتوطنون أنفســهم ســيتركون .. بينــي وبينــك اســمع: فقــال يل.. ســتوطنات الفلســطينيين فيقولــون لــه نريــد أن نغلــق م

هكـذا، إنهـم يريـدون العـيش مـع  األمـوراملستوطنات، وفعالً بعض املستوطنات بجوار غزة أخليت من نفسها، فطبيعـة 
  .فهذه فرصة كانت ممتازة ضاعت وسوف تنسحب القوات.. شعبهم

وغيرها واملشـكالت التـي ال أول لهـا وال آخـر، والعنـف الـذي حـدث واملبادرات بعد ذلك جاءت أيام كلينتون 
نحــن نبــذل جمهــوداً كبيــراً جــداً لكــن األســاس أيضــاً هــو الواليــات املتحــدة والتجــاوب واملاضــي،  ]أيلــول[منــذ ســبتمبر 

اك عنـــف اإلســـرائيلي والتجـــاوب الفلســـطيني، املشـــكلة حاليـــاً مـــا بـــين احلكومـــة اإلســـرائيلية والســـلطة الفلســـطينية، هنـــ
على القرى واملدن، الناس تصل إىل درجة اليأس، فلذلك كنا نطلـب  نتيجة احلصار املوجود موجود والعنف املوجود

مــنهم ضــرورة أن نحــاول إيجــاد حــل ملوضــوع هــذا اليــأس، ال بــد أن نفــتح جزئيــاً البــاب لكــي تعمــل النــاس بــدالً مــن 
أعتقــد أن هنــاك .. تولــد اليــأس، فكيــف تنفــق علــى أوالدك اجللــوس بــال عمــل، فالبطالــة وعــدم القــدرة علــى كســب الــرزق

  .جتري اآلن أتمنى أن توصلنا إىل حل تتفهماً لهذا املوضوع اآلن، وأعتقد أن هناك اتصاال
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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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