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 حديث صحايف للرئيس حسني مبارك يؤكد فيه

  ]مقتطفات[ .أهمية عقد قمة شرم الشيخ
  
  

  [.......]  
إن : إىل حد القول البعض سيادة الرئيس البعض يتشكك يف جدوى وفائدة قمة شرم الشيخ بل يذهب ■  

معارضته لشرم  املقصود بها هو إجهاض القمة العربية التي دعوتم لعقدها وأن بعض القادة العرب أعرب عن
  الشيخ؟

أود أن أشرح وأوضح للجميع أنني على اتصال دائم مع جميع الزعماء العرب، وهم على اتصال مستمر  □  
وبالتايل ال أحد من الزعماء العرب ملوكاً ورؤساء ضد قمة شرم الشيخ ما دامت خلدمة الفلسطينيين [....] بي 

  .وبموافقتهم
  .فهذا كالم غير دقيق احلايل 21إجهاض القمة العربية بالقاهرة يوم  أمّا القول بأن شرم الشيخ، هدفها  
  [.......]  
قلت بكل القوة والعالنية، وعلى رؤوس األشهاد إن مصر لن تستضيف، ولن تشارك يف قمة تضم رئيس   

يل من انسحاب إسرائ: الوزراء اإلسرائيلي إالّ إذا نفذت إسرائيل عدداً من النقاط واتخذت خمس خطوات حمددة
اإلنذارات والتهديدات التي توجهها إسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو إىل  وسحب األراضي الفلسطينية، وقف

أي دولة عربية أن يكون هناك تعهد بعدم تكرار العدوان على املسجد األقصى واحلرم الشريف، االستعداد لتقبل 
لجنة الدولية نتائج أعمالها على الرأي العام العاملي، أن تفتح دولية للتحقيق فيما حدث، وأن تعلن ال تشكيل جلنة

القمة املقترحة يف شرم الشيخ الباب أمام العودة إىل مائدة املفاوضات حول القدس واحلرم يف إطار الشرعية 
  .الدولية والقرارات الصادرة عنها

  [.......]  
العودة بالوضع إىل املربع رقم واحد يريد العودة إىل ما سبق انسحب منه من  إن اجلانب اإلسرائيلي يريد  

وال بد من العودة إىل مائدة املفاوضات وعلى أسس الشرعية " أ"أراض فلسطينية خاصة العودة إىل املنطقة 
    .والقانون

  [.......]  
  

يف اليمن للهجوم أيضاً  لقد تعرضت مدمرة أميركية للهجوم يف عدن وتعرضت السفارة البريطانية ■  
فهل يعني هذا أن املنطقة ستدخل مرحلة جديدة .. يف عدد من الدول األوروبية تظهر عالوة على عمليات عنف بدأت

  من العنف؟
  □ [.......]  

                                                 
 "وآالة أنباء الشرق األوسط"ا الحديث إلى وقد أدلى الرئيس مبارك بهذ. 15/10/2000، )القاهرة" (األهرام." 
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من هذا األمر قلت لكل وكذلك رئيس وزراء إسرائيل براك  لقد سبق وحذرت الرئيس األميركي كلينتون  
عدم االستجابة ملطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه املشروعة سيؤدي إىل العنف وسيدفع  منهما بوضوح كامل إن

بقوى التطرف واإلرهاب إىل العمل ولن يقتصر عمل هؤالء على مكان حمدد أو منطقة معينة وإنما سيشمل 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

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