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 وزير اخلارجية املصري سامح شكري يف املؤتمر الصحايف لكلمة 

  ،املشترك مع رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو

1TP0Fن رؤية حل الدولتين ليست بعيدة املنالإ يقول فيها

∗
 

 ]مقتطفات. [٢٠١٦ / ٧ / ١٠القدس احملتلة، 

 

[.......] 

توقيت هام وحرج تمر به منطقة  يف يأقوم بها إىل إسرائيل اليوم، تأت يإن الزيارة الت

امتد ملا يزيد عن نصف قرن راح ضحيته  يإسرائيل ـي الشرق األوسط، فيما بين صراع فلسطين

إقامة دولته  يف ياآلالف، وحتطمت على جداره طموحات وآمال املاليين من أبناء الشعب الفلسطين

وعاصمتها القدس الشرقية، وطموحات املاليين من أبناء الشعب  ١٩٦٧املستقلة وفقاً حلدود 

 .أمان واستقرار وسالم العيش يف يف ياإلسرائيل

[.......] 

نابع من شعور  يإطار جهد مصر يف يأقوم بها إىل إسرائيل اليوم، تأت يإن الزيارة الت

 يسيما الشعبين الفلسطين الم لنفسها وجميع شعوب املنطقة، والولية جتاه حتقيق السؤباملس

الزيارة  يتأت. البغيض ياء امتداد هذا الصراع الدمواللذين عانا لسنوات طويلة من جرّ يواإلسرائيل

 ياملاض] أيار[السابع عشر من مايو  يف ير عنها الرئيس عبد الفتاح السيسعبّ يإطار الرؤية الت يف

لهذا الصراع  ي، ووضع حد نهائيواإلسرائيل يل وعادل بين اجلانبين الفلسطينلتحقيق سالم شام

ثار إيجابية على منطقة الشرق األوسط، واستعداد مصر آجناز إذا حتقق سيكون له فهذا اإل. الطويل

                                                           

∗
 :موقع وزارة اخلارجية املصرية، يف الرابط اإللكتروين التايل: املصدر 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Minister/Articles/Pages/ArticleInterviewDetails.aspx?Source=1d5b020
2-c337-4794-ab10-342893d069e1&articleID=2c4a249f-bb39-4df7-b2f1-7fbdc3f95ebe  

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Minister/Articles/Pages/ArticleInterviewDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&articleID=2c4a249f-bb39-4df7-b2f1-7fbdc3f95ebe
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Minister/Articles/Pages/ArticleInterviewDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&articleID=2c4a249f-bb39-4df7-b2f1-7fbdc3f95ebe
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والثقة  ،حتقيق السالم استناداً إىل جتربتها التاريخية يف ،حتقيق هذا الهدف لإلسهام بفاعلية يف

يوليها الطرفان  يوتقدر مصر الثقة الت. حتظى بها كداعمة لالستقرار ونصير ملبادئ العدالة يالت

 .فيها نتيجة التزامها بالسالم واالستقرار والعدالة وا�تمع الدويل

[.......] 

إن رؤية حل الدولتين ليست ببعيدة املنال، وهناك الكثير من األفكار واملبادرات 

اتخاذ  ين تنفيذ تلك الرؤية يقتضإ ، إالّيترجمته إىل واقع عمل تسهم يف يمكن أن ياملطروحة الت

خطوات جادة على مسار بناء الثقة، وتوفر إرادة حقيقية غير قابلة للتشتت أو فقدان البوصلة حتت 

وأود التأكيد على أن التزام مصر بدعم حل عادل وشامل ودائم للنزاع . ظرف من الظروف يأ

الشرق األوسط، هو التزام أصيل وثابت، وأن  ، وبدعم السالم واألمن يفيئيلاإلسرا ـي الفلسطين

 .اعتزامها تقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق هذا الهدف القيادة املصرية جادة يف

[.......] 


