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  بشأن عقد املؤتمر  لرئيس حسني مباركحديث صحايف ل
  وشمال  االقتصادي الثالث لدول الشرق األوسط

  إفريقيا يف موعده وقضايا مفاوضات السالم
  ]مقتطفات[ .اإلسكندرية

  

  
تشرين  22ثار جدل حول موعد عقد املؤتمر االقتصادي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف موعده يف  ■

تلقيتم وعوداً أميركية وإسرائيلية للمساعدة يف جناحه، وهل يمكن أن تغيروا رأيكم يف  هل. املقبل) وفمبرن(الثاين 
  ؟الفترة املقبلة

املؤتمر يف موعده، وهذا هو ما تم االتفاق عليه يف املؤتمر السابق يف عمّان العام  أكدنا أننا حريصون على عقد □
أً له، كي تستطيع الدول العربية الدخول قتصادي، ال بد أن يكون املناخ مهيَّاملاضي، ولكن إذا أردنا إقامة تعاون ا

وعلى رغم عدم توفر هذا املناخ حالياً، فضّلت عدم تأجيل املؤتمر، كي ال يستغل أحد . يف مشروعات مع إسرائيل
فعل مستعدون لعقد املؤتمر ما زال لدينا وقت، وربما يتحرك اإلسرائيليون يف األيام املقبلة، ونحن بال. هذا التأجيل

الواليات  بصون على ذلك، لكننا نطالدت أننا من جانبنا ال نؤجل املؤتمر وحريكيف موعده احملدد، ولذلك أ
ال بد أن يكون هناك حترك يؤدي إىل تغيير املناخ الراهن، ويوفر الثقة . املتحدة وإسرائيل باملساعدة يف إجناحه

حات املتشددة الصادرة عن إسرائيل، عالوة على عدم تنفيذ االتفاقات التي وقعها املفتقدة اآلن بسبب كثرة التصري
وعندما التقى نتنياهو عرفات، أملت خيراً، وقلت ربما يتوصالن إىل شيء، . اإلسرائيليون مع اجلانب الفلسطيني

  .واتفقا على تشكيل جلان، ولكن أكد يل عرفات أن ال جديد، ومل يتم إحراز تقدم
أقول إن املؤتمر قائم، وال بد أن نعمل من أجل إجناحه، وعلى أميركا وإسرائيل أن تبذال أقصى  ومع ذلك  

ما معنى أن يكون هناك مؤتمر،  جهد إليجاد املناخ املناسب كي ينعقد املؤتمر ويحقق النجاح املأمول، وإالّ
ال لتحقيق نتائج إيجابية ملصلحة واملشاركون فيه ال حوار بينهم، وال تتوافر األجواء املناسبة لرجال األعم

أميركا وإسرائيل بالعمل خالل الفترة املتبقية حتى موعد املؤتمر من أجل توفير  لذلك أطالب. املنطقة بأسرها
  .فرص النجاح له

  [.......]  
  

  أريد أن أسألك بصراحة هل هناك ضغوط أميركية على مصر لعقد املؤتمر؟ ■
لكن . لذلك ال بد أن نعمل كلنا على إجناحه. يد املؤتمر، ونحن أيضاً نريده أن ينعقدأميركا تقول أنها تر.. ال.. ال □

  .ضغوط ال
  

هل أثر ذلك يف . العمل مع حكومة نتنياهوكا يف الوقت احلاضر يف ظل صعوبة كيف تصفون العالقات مع أمير ■
  العالقات املصرية مع أميركا؟

اجلهد لدعم عملية السالم، وال أحد ينسى طبعاً أن مصر هي التي  ونحن نبذل أقصى. ال، أميركا متفهمة موقفنا □
  .بدأت عملية السالم، ولوال مصر ملا انفتح الطريق أمام السالم

  [.......]  
  

عندي سؤال يأتي مباشرة بعد كالمكم، الرأي العام املصري يقف بوضوح ضد التطبيع، كيف تتعاملون مع هذه  ■
  احلقيقة؟

                                                 
 "وقد أجرى الحديث جهاد الخازن. 18/9/1996، )لندن" (الحياة. 
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ن ال جنبر أي مواطن على عمل شيء، وال نستطيع أن نقول ألي مواطن أن يذهب للسياحة يف نح: أقول لك بوضوح □
  .أن يمتنع عن ذلك دإسرائيل، أو أن يتاجر معها، كما ال نطلب من أح

  
  ما هي اإلجراءات التي ترون أن على إسرائيل اتخاذها كي ينجح املؤتمر االقتصادي وينعقد يف موعده؟ ■
زموا االتفاقات مع الفلسطينيين، وإذا التزموا لتوهم وعدونا بأن ي. تنفيذ االتفاقات التي وقّعتهاعلى إسرائيل  □

  .ستكون هناك أجواء مريحة للشعوب، ويتجدد األمل بالسالم، وتتوفر الفرص للتعاون
  

  ما تفسيركم للحمالت اإلسرائيلية على وزير اخلارجية عمرو موسى؟ ■
سابه وال يعبّر عن نفسه وإنما يعمل يف إطار السياسة العامة للدولة، ويتحرك وفقاً وزير اخلارجية ال يعمل حل □

  .وهم يهاجمونه ألنه ينتقد عدم التزامهم االتفاقات. لقراراتها
  

لكن املسؤولين اإلسرائيليين . وقالت إنه يؤدي إىل وقيعة بين سورية ولبنان" لبنان أوالً"مصر رفضت اقتراح  ■
  ل ترون أي جدوى لهذا االقتراح؟أعادوا إحياءه، ه

 سيؤدي إىل مشاكل ال حدود لها، وسيضع لبنان يف وضع صعب جداً، إالّ " لبنان أوالً"أبلغت الواليات املتحدة أن  □
إذا انسحب اإلسرائيليون من األراضي اللبنانية بال شروط ولكن يبدو أن هناك شروطاً، وأن املقصود هو التحرك مع 

  .ثنان مرتبطانواال" لبنان وسورية أوالً"لذلك قال الرئيس حافظ األسد . ورية بعيداًلبنان فقط، وترك س
  [.......]  

  
) فبراير(دعت مصر إىل استئناف املفاوضات بين سورية وإسرائيل من النقطة التي انتهت إليها يف شباط  ■

  ا تعليقكم؟م. املاضي، وقال نتنياهو أنه ال يعرف هذه النقطة وليس ملزماً أي شيء شفهي
هناك اتفاق مع احلكومة اإلسرائيلية السابقة، صحيح أنه ليس مكتوباً لكنني أعرف أنهم يف إسرائيل يحترمون  □

ن نريد من احلكومة اإلسرائيلية احلالية أن تقبل استئناف املفاوضات مع سورية من حيث توقفت نحو. الكلمة
  .وليس العودة إىل نقطة البداية

  
  .أميركا على ما حصل يف املفاوضات بين سورية وإسرائيلوهناك شهود يف  ■
بالكامل، ولكن كان يريد نعم، رابين قال لإلدارة األميركية، وأخبرين شخصياً، أنه مستعد لالنسحاب من اجلوالن  □

وهذا هو . والرجل أكد على االنسحاب. كان يريد تطبيعاً وعالقات طبيعية. املقابل الذي سيحصل عليهأن يعرف 
أمل تكن هذه حكومة إسرائيل، أم . رئيس احلكومة اجلديد ال يريد أن يلتزم تعهدات حكومة سابقة. لطريق الصحيحا

وهذا أمر غير معقول، ويخلق . النظر فيها حتى االتفاقات التي تم توقيعها يريد إعادة. كانت حكومة دولة أُخرى
جديدة، ثم ذهبت، هل تأتي احلكومة املقبلة وترفض فلنفترض أن احلكومة احلالية أعطت وعوداً . شكوكاً عميقة

االلتزام بها؟ إن هذا املناخ يعمق الشكوك بين األطراف املعنية، وال يمكن حتقيق الثقة املتبادلة املطلوبة بهذا 
  .األسلوب

  [.......]  
  

 



 

 
 

  

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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