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 خارجية مصر وإسرائيل، عمرو موسى مؤتمر صحايف مشترك لوزيري

 وديفيد ليفي، حول موقف البلدين من التمثيل الفلسطيني يف مؤتمر السالم

  1وموضوع القدس، بناء املستوطنات واالنسحاب من األراضي احملتلة
 

 31/7/1991القاهرة، 

  
 

……. 

احملادثات التي دارت امس، جرت يف ويف نفس املؤتمر الصحفي، صرح ديفيد ليفي، بأن   
. جو ودي، وقد اشتركنا يف تأكيد التزامنا بدفع عملية السالم، وتقوية العالقات بين مصر واسرائيل

ل ان اسرائيل مهتمة بإجراء احلوار مع مصر، ألنها أكبر دولة يف املنطقة، وهي الوحيدة التي وقا
ال يدور يف جو من الضغوط والشروط، بل يف وسط لديها معاهدة سالم مع اسرائيل وذكر ان احلوار 

وأكد وجود خالفات بين مصر . من الشعور باملسؤولية بضرورة احالل السالم يف املنطقة كلها
  .واسرائيل حول موضوع املستوطنات

وأضاف ليفي، أنه جرى االتفاق على مواصلة احلوار، وبذل اجلهود املشتركة التي ستؤدي   
وقال انه على دراية بالصعوبات القائمة، ولكن هناك رغبة وتصميما مشتركا  اىل االجتاه املرغوب

  .على ضرورة السير يف اجتاه حل هذه الصعوبات

وأوضح ليفي ان السالم على أبواب املنطقة وأنه يجب اقتناص هذه الفرصة التاريخية   
لها خاصة يف أمور هامة وأشار اىل أن إسرائيل ليست دولة تهز رأسها باملوافقة على كل ما يقال 

تتعلق بمستقبلها، وبأمنها، وقال ان املفاوضات بين اجلانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، سوف 
  .تتعلق بالسكان، وليس باألرض

ليفي ان سوريا تسير يف طريق السالم ولكنه رفض االجابة صراحة حول مستقبل وذكر   
تيجي، هام للغاية، يهدد أمن اسرائيل وأعرب مرتفعات اجلوالن، واكتفى بالقول بأنها موقع استرا

  .عن أمله يف إجراء مفاوضات مع سوريا وبدون شروط مسبقة

ف املبدئية السرائيل مل تكن حمل مفاوضات وانه مل يحضر اىل قوأكد ديفيد ليفي ان املوا  
وقال ليفي انه من الطبيعي ان يلتقي الرئيس مبارك، واسحق . القاهرة لبحث صيغ حلول وسط

شامير رئيس وزراء إسرائيل، وقال ان الرئيس مبارك ابلغه بأنه ليس لديه مانع من حدوث هذا 
وقال ليفي ان السرائيل تفسيرها اخلاص . اللقاء ولكن الرئيس أكد ضرورة الترتيب له، لكي ينجح
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، وان هذا التفسير سيكون حمل مفاوضات وقال انه ال يوجد تفسير 242لقرار جملس األمن رقم 
  .نع ملزم جلميع األطرافما

وأكد ليفي انه ليس هناك جمال للربط بين انهاء املقاطعة العربية إلسرائيل وبين وقف   
مباحثاته يف مصر على مواقف اسرائيل املبدئية بناء املستوطنات اإلسرائيلية وقال انه ركز خالل 

  .نمنعا حلدوث اي توتر يف العالقات وحتى تكون األمور واضحة كما هي اآل

وقد رفض ليفي االجابة على سؤال عن تصور اسرائيل ألمنها يف مقابل األمن العربي،   
  .وما إذا كانت إسرائيل مستعدة لرسم حدودها. وأمن الفلسطينيين

 

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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