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  خطاب للرئيس حسني مبارك

  يف شأن مؤتمر السالم
  ]مقتطفات[ .3/11/1991القاهرة، 

  
  

  [.......]    
  األخوة واألخوات

 إن مصر التي اختارت السالم هدفاً استراتيجياً ثابتاً، ترى يف انعقاد مؤتمر مدريد حدثاً   
تاريخيًا بالغ األهمية يف مسار الشرق األوسط وفرصة ال تعوض إلجناز مصاحلة تاريخية بين 
شعوبه حتمي سالم املنطقة واستقرارها، وتساعد على حفظ السالم واألمن الدوليين، وتسهم يف 

  .بزوغ عامل جديد أكثر عدالة واستقراراً 
ماله ونعتبره البداية الصحيحة إننا نرحب بانعقاد املؤتمر وباملشاركة النشطة يف أع  

إلجناز سالم شامل يحفظ لكل الشعوب حقوقها العادلة، يستوى يف ذلك حق الشعب الفلسطيني يف 
  .تقرير مصيره وحق الشعب اإلسرائيلي يف وجود آمن مستقر

إننا نتطلع إىل أن يكون املؤتمر بداية ملرحلة جديدة يف تاريخ الشرق األوسط تخلو من   
هواجس واملفاهيم البالية وتفتح الباب أمام عالقات جديدة تربط كل دول املنطقة الشكوك وال

وشعوبها على أساس من التعايش وحسن اجلوار، والتعاون املشترك البناء ملا فيه سالم املنطقة 
  .وازدهارها

يف .. كذلك فإننا نثق يف أن السالم العادل والشامل سوف يكون يف صالح كل األطراف  
ويف .. لسطينيين الذين يعانون عسف االحتالل، ويتوقون إىل حقهم يف تقرير املصيرصالح الف

صالح اإلسرائيليين، الذين يتوقون إىل سالم آمن، ويتطلعون إىل عالقات طبيعية مع جيرانهم 
ويف صالح كل الشعوب العربية التي تتوق إىل تكريس جهودها ملسيرة مستقرة متواصلة .. العرب

  .مية والديمقراطيةعلى طريق التن
إننا على يقين من أن السالم الذي ننشده لن يكون الهدف املستحيل، إنْ تغلبت عوامل   

احلكمة، وخلصت النوايا، وأدركت كل األطراف أن احلرب والكراهية والصراع ال حتقق األمن، وال 
من للجميع، تصون املستقبل وأن ما يصون املستقبل ويحقق األمن هو سالم متكافىء ويحقق األ

  .ويؤهل املنطقة ملرحلة جديدة، تفتح الباب واسعاً أمام تعاون الشعوب
إن وقف بناء املستوطنات يف الضفة وغزة واجلوالن، سوف يكون يف االجتاه الصحيح،   

تدعم الثقة املتبادلة بين األطراف املعنية، وتضاعف األمل يف إمكان الوصول إىل سالم حقيقي، 
  .لمفاوضات الثنائية التي جتري داخل اللجانوتعطي دفعة قوية ل

                                                 
  "وقد ألقى الرئيس مبارك هذا اخلطاب يف احتفال أُجري يف كلية دار العلوم . 4/11/1991، )القاهرة" (األهرام

  .بمناسبة مرور مائة وعشرين عاماً على إنشائها
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إننا نعرف أن الطريق لن يكون سهالً أو قصيراً، وأن التفاوض سوف يكون شاقاً ومضنياً   
لكننا نأمل أن تتغلب كل األطراف على خماوفها ألنه ال شيء يعدل السالم الذي هو أمل كل 

  .الشعوب
عي السالم وتخريبها، ألن السالم إننا نعرف أيضاً أن هناك من يريدون إفشال مسا  

يناقض أفكارهم القديمة، أو ألنه يقضي على مصاحلهم لكننا نأمل أال تترك األطراف املعنية 
الفرصة لهؤالء لكي يقوضوا هذا األمل الكبير، وهذه الفرصة التاريخية الفريدة التي يصعب 

  .تكرارها
قة، طويلة، حملت مصر الكثير من إن مصر تعتبر انعقاد هذا املؤتمر تتويجاً جلهود شا  

أعبائها، كي يساند اجملتمع الدويل فكرة انعقاد املؤتمر ويؤازرها باملشاركة يف إقناع كل 
  .األطراف بضرورة انعقاده

إننا نحيي دور الرئيس األميركي بوش وإدارته التي بذلت جهداً كبيراً من أجل إقناع كل   
تراك الرئيس السوفياتي غورباتشوف، ونعتبر رياستهما األطراف بضرورة املشاركة، كما نحيي اش

للمؤتمر داللة ذات مغزى على اهتمام العامل كله بسالم الشرق األوسط وحرصه على إجناز هذا 
  .الهدف العظيم

  األخوة واألخوات  
العظيم ] تشرين األول[إن مصر التي سعت إىل السالم الشامل وهي يف أوج انتصار أكتوبر   

ة مبادراتها على هذا الطريق لتأمل أن يوفق املؤتمر يف بلوغ أهدافه ألن مصر واثقة من صح
تعرف من خالل تضحياتها اجلسام معنى احلرب وتبعاتها، كما أنها تعرف من خالل جتربتها يف 
السالم، أن السالم يعني البناء والتقدم، ويعني االستقرار والديمقراطية وأنه ال شيء يمكن أن يعدل 

  .السالم
  ..السالم عليكم ورحمة الله  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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  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  
 


