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  بشأن فرص املصاحلة  حديث صحايف للرئيس حسني مبارك
  وعملية السالم يف الشرق األوسط، العربية،

  واملوقف من القدس، وقضايا أُخرى
  ]مقتطفات[  .1/9/1994، )اإلسكندرية( رج العربب

  
  

  [.......]  
تقويمكم للسلوك  بعد الدور الذي لعبته مصر يف دعم املوقف الفلسطيني لتحقيق احلكم الذاتي، ما هو ■  

  الفلسطيني واألداء اإلسرائيلي؟
العملية ليست سهلة، وهم وقعوا إعالن املبادىء واتفاق احلكم الذاتي، ولكن ستواجههم صعوبات  □  

لو كانوا سمعوا كالم أنور السادات يف كامب . كثيرة وتعقيدات، وال بد أن نتحملها وأن نصر على املضي يف العملية
كان هناك اتفاق بانسحاب اإلسرائيليين إىل خط خارج الضفة وغزة، . ثة أرباع الصعوباتديفيد كان راح ثال

املسألة معركة مصير الزم نمشي فيها . مستوطنة كبيرة 180مستوطنة صغيرة، واآلن هناك  48وكانت هناك 
  .أصحابها ونحن نساندهم ونتكلم مع إسرائيل، وستقوم مشاكل ولكن ال بد أن نستمر حتى تعود األرض إىل

  
منظمة التحرير ال تزال جتد صعوبة يف احلصول على مساعدات الدول املانحة، هل بذلتم جهداً يف هذا  ■  

  اجملال؟
) وارن كريستوفر(أعتقد أن هذه الدول أصبحت تتفهم الوضع وتكلمت مع وزير اخلارجية األميركية  □  

يف تقديم الفلوس، وتريد أن تعرف أين ستصرف وتريد  الدول األوروبية املانحة لها أسلوب. وبدأت الفلوس تتحرك
  ).أبو عمار(مستندات، وقد تكلمنا معها حتى تدفع له 

  
يبدو أن موقف مصر من االتفاق األردين ـ اإلسرائيلي يختلف عن موقفها من االتفاق الفلسطيني ـ  ■  

  كيف تقومون ما فعل األردن؟. اإلسرائيلي
ردن وإسرائيل، واملفاوضات بين الطرفين كانت جارية من زمن طويل ال توجد مشكلة كبيرة بين األ □  

ا األردن فحلّ تقريباً معظم القضايا، أمّ. املشكل هو القضية الفلسطينية. بطريقة غير رسمية وال أرى أي إشكال كبير
تفاق مع األردن مرة سألت رابين قبل اال. وكتبت اتفاقات وستفتح بنوك) اإلسرائيلية(وامللك حسين عبر األجواء 

  .فقال إن ال مشاكل بين الطرفين
  .املشكلة هي القضية الفلسطينية واالنسحاب من اجلوالن  

  
  ما هو موقفكم بالنسبة إىل القدس؟ ■  
حصل كالم كثير عن القدس، وامللك حسين قال إن ما يهمه هو املقدسات اإلسالمية، واالتفاق مع  □  

  .وهي موضوع يُبحث يف الفترة األخيرة يف املفاوضات الفلسطينيين أن القدس أرض فلسطينية،
  

  ؟لكن يبدو اآلن أن اخلالف على القدس هو خالف فلسطيني ـ أردين أكثر منه خالف مع إسرائيل ■  
أنا معك أنه خالف فلسطيني ـ أردين، وهذه املشكلة مثارة اآلن مع أنه يجب أن تبقى للنهاية، وأخشى  □  

  .عض وتقعد إسرائيل تتفرج عليناأن نختلف كعرب بعضنا مع ب
  [.......]  

  
                                                 

 "وقد أجرى الحديث جهاد الخازن. 2/9/1994، )لندن" (الحياة. 
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هل ما زلتم عند توقعكم السابق إمكان إحراز تقدم يف املفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية قبل نهاية  ■  
  العام؟

ممكن أن يتأخر ذلك شهراً أو طبعاً . ال زلت عند توقعي وأتمنى أن يصلوا إىل حاجة قبل نهاية العام □  
لكني أتمنى من صميم قلبي حل املشكلة السورية ألن سورية ركن أساسي يف قضية السالم، ونحن نساند . شهرين

  .يف هذا اجملال ةسوري
  

  يف تذليل العوائق؟ ةما هو نوع مساندتكم لسوري ■  
ين يف هذا املوضوع، حتى من غير نتكلم مع اإلسرائيلي. أن نتكلم مع األطراف كلها نحن قادرون على □  

بذلنا جهداً كبيراً ليحضروا مؤتمر مدريد، وأعتقد أن . أن يطلب منا السوريون ذلك ألننا متفاهمون بطبيعة احلال
إسرائيل ال تريد أن حتتفظ بشبر واحد من أرض اجلوالن ولكن حتتاج أن تطمئن أنه ستكون هناك عالقات وتطبيع 

التقدم بطيء، ولكن إن شاء الله . واملسألة كانت أزمة ثقة بين الطرفين. السالم ألنهم يرون يف ذلك ضمانة
  .سيصلون إىل حل

  [.......]  
  

  ملاذا مل ينشط التطبيع بين مصر وإسرائيل بعد االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي؟ ■  
ة، واحلروب سن 40ظلت الكراهية قائمة . هذه العملية ستأخذ وقتاً ألن هذه هي طبيعة الشعوب □  
  .لكننا اآلن أحسن بكثير من الفترة السابقة. ال نستطيع أنا أو أنت أن نقنع العربي أن يتعامل بسرعة ،واالحتالل

  
هناك قضية ال تزال موضع خالف هي أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، ومصر ودول عربية  ■  

الكيماوية بتوقيع إسرائيل معاهدة احلد من انتشار  أُخرى ربطت يف املفاوضات املتعددة األطراف نزع األسلحة
  ما هي آخر التطورات؟. األسلحة النووية

نحن ليس عندنا . منطقتنا هذه يجب أن تكون خالية من أسلحة الدمار الشامل. ال زلنا عند رأينا □  
ا نصل إىل قول ال، وملّإسرائيل ت. لكن يجب أن يشمل هذا اجلميع. كيماوي وال نريد أن ندخل يف األسلحة النووية

لكن نحن يف املقابل ال نستطيع أن نمضي على الكيماوي . وأنهم ال يضمنون إيران وال يضمنون العراق. السالم
  .هناك سالم بيننا وبين إسرائيل ولكنه يجب أن يكون على قدم املساواة ونحن نصر على ذلك. ونترك النووي

  
ة تمر بمرحلة هدوء، هل هناك اتصاالت، وهل تتوقعون حتسن يبدو أن العالقات املصرية ـ اإليراني ■  
  العالقات؟
أحب أن تكون لنا عالقات طيبة ووثيقة مع جميع دول العامل، ألن هذا هو األسلوب الوحيد للتنمية  □  
. د، ومرة تقول إنها ستحرر القدسإيران دولة إسالمية لكنها بقيت فترة تهاجمنا، مرة تشتم كامب ديفي. والتعاون

. هو أنت عايز نحرر لك؟ مرة قالوا سنعيد العالقات ثم قالوا نعمل عالقات ثقافية. أنا أقول اللي عاوز يحرر يروح
  .أنا ال أحب املواقف املترددة

اآلن هناك هدوء أتمنى أن يستمر وأن يعيد كل طرف النظر يف مواقفه، وتكون عالقات إيران بدول اجلوار   
إيران عالقات طيبة مع دول اخلليج وال تدخل يف تهديدات وإرهاب وأمور من هذا النوع  وأتمنى أن تقيم. جيدة جداً

  .ألن مصيرها سيكون الفشل
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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