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  كلمة الرئيس حسني مبارك يف حفل 
  اتفاق تنفيذ احلكم الذاتي توقيع
  ]مقتطفات[ .4/5/1994، القاهرة

  
  

  [.......]  
مزيداً من  عاماً ومل تضف إليها األيام إالّ 45الفلسطينية مستعصية على احلل ملدة  لقد ظلت املشكلة  

شكلة مزمنة ال سبيل إىل اخلروج منها واختراق التعقيد واألحقاد واملعاناة فظن الكثيرون أنها حتولت إىل م
حواجزها وانتشرت دعاوى اليأس والقنوط يف مواجهة صناع السالم وباعثي األمل وأصبح السالم يف نظر 

  .الكثيرين هدفاً بعيد املنال
 غير أن الله أتاح لشعوب املنطقة فئة آمنت بربها وبرسالتها على هذه األرض املباركة فبقيت صامدة يف  

دعوتها للسالم، صادقة يف سعيها لتحقيق تسوية عادلة مشرفة، حتفظ لكل طرف كرامته وحقه يف احلياة اآلمنة 
والنجاح  وتصون حقوقه ومصاحله املشروعة طبقاً للشرائع التي ارتضتها اجلماعة الدولية بعد قرون من التجربة

السالم رجال عظماء ومناضلون أصالء اكتووا  والفشل، ومل يكن غريباً أن يتقدم صفوف هذه املسيرة على طريق
بنار احلرب، وعاشوا أهوالها وفظائعها وشهدوا ما تسفر عنه من إزهاق لألرواح وتطاير األشالء وحرق األرض 

  .والزرع ونشر اخلراب على مدى البصر
السالم بآماله فكان طبيعياً أن يتحول هؤالء األبطال بفكرهم وإيمانهم من احلرب بأهوالها وشرورها إىل   

وآفاقه الرحبة الواسعة ويضمد اجلراح ويقاوم الفناء ويضع حداً للمعاناة واألمل ويتيح لإلنسان أن يواصل رسالته 
  .السامية يف كل أرجاء األرض

اجمليدة وكان قراره الصارم ) أكتوبر(ومن هنا كانت وقفة هذا الشعب الصامد بعد حرب تشرين األول   
سالم عندما ارتفع صوت الرئيس الراحل حممد أنور السادات يدعو للسالم يف مدينة القدس بالوقوف إىل جانب ال

  :بعبارات قاطعة دخلت كل قلب ومست كل وجدان حين قال
إنني مل أجىء إليكم لكي أعقد اتفاقاً منفرداً بين مصر وإسرائيل ليس هذا وارداً يف سياسة مصر فليست "  

الم منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين أية دولة من دول املواجهة وإسرائيل لن وأي س. املشكلة هي مصر وإسرائيل
يقيم السالم الدائم والعادل يف املنطقة كلها بل أكثر من ذلك فإنه حتى لو حتقق السالم بين دول املواجهة كلها 

ل عادل للمشكلة الفلسطينية فإن ذلك لن يحقق أبداً قيام السالم الدائم العادل الذي يلح العامل كله وإسرائيل بغير ح
  ".اليوم عليه
كانت هذه هي رؤية مصر للمشكلة وطريق اخلروج منها عندئذ وظلت تشكل التزام شعبها على مدى   

ل ما ترتب على هذا أنها غدت أكثر قدرة األعوام املاضية حتى بعد أن استردت أرضها واستكملت حريتها، بل إن ك
على توجيه اهتمامها إىل مساندة أشقائها اآلخرين يف سعيهم لتحقيق آمالهم يف سالم عادل مشرف، سالم 

  .األبطال والشجعان الذين هم قادرون على اجتياز حواجز املاضي واحلاضر واالنطالق إىل املستقبل
لى هذا الطريق على الرغم من أنه كان موحشاً ومليئاً بالصعاب ومل تكن مصر تشعر أبداً بأنها وحدها ع  

يف كثير من األحيان وال اهتز إيمانها بأن احلق سوف ينتصر يف النهاية وأن صوت السالم ونداء املصاحلة سوف 
فون ينطلقان بقوة هادرة يف كل أرجاء الوطن العربي ويف قلب إسرائيل وأن أنصار السالم يف العامل أجمع سوف يق

إىل جانب شعوب املنطقة يف تلك السنوات العصيبة يشدون من أزرها، ويساندون حقها يف التطلع إىل عهد جديد 
  .يتخلص فيه البشر من اخلوف واحلقد واملعاناة

وإذا كانت أمامنا خطوات أُخرى ال بد أن تتخذ لتحقيق السالم الشامل على النحو الذي التزمنا به فإن هذا   
همية تلك اخلطوة التي حتققت وهذا اإلجناز الذي تم ألن كل خطوة تتخذ ترسخ ما تم قبلها وتمهد ملا ال يقلل من أ

  .هو آت بعدها
                                                 

 "5/5/1994، )لندن" (الحياة. 
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ه القوى احملبة للسالم بالتوصل إىل االتفاق الذي نشهد اليوم توقيعه تاح الذي حققولذلك فإن النج  
كل الصعوبات التي ونية حسنة على الرغم من  وتوثيقه يجب أن يحفزنا على اإلصرار على تطبيقه وتنفيذه بأمانة

  .نتوقعها يف طريق التنفيذ ونعتبرها من طبيعة األشياء
ثم إنه يجب أن يدفعنا إىل مضاعفة اجلهد لتحقيق انفراج ملموس دون إبطاء على املسارات األُخرى وفاء   

  .نا وجيراننا يف املنطقة التي نعيش فيهاواألردن ولبنان وأداء ملسؤوليتنا جتاه أنفس ةاللتزامنا ألشقائنا يف سوري
  [.......]  

  
 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


