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تجميد جميع فيه ب  للرئيس املصري، حسني مبارك، يطالبصحايف مؤتمر

   ]مقتطفات[ املستوطنات التي تشكل عقبة كبيرة أمام جهود السالم يف املنطقة
 

  7/4/1983طوكيو، 
  

. . . . . . .  

وبالنسبة للموقف يف منطقة الشرق األوسط فإننا نتفق على أنه ال بد وقال الرئيس مبارك   
من العوامل التي تزيد من حدة  من انتهاز الفرصة احلالية للتوصل إىل سالم حيث ان هناك العديد

  .التوتر وتعمل على تقويتها

اننا مصممون على ان ندعم صرح السالم يف منطقة الشرق األوسط من أجل مصلحة جميع   
شعوب املنطقة وكما سبق ان أعلنت مرارًا أن القضية الفلسطينية هي لب النزاع يف منطقة الشرق 

األوسط وبدون التوصل إىل حل لهذه املشكلة فسيظل املوقف يف منطقة الشرق األوسط متفجراً 
  .وخطيراً يتطلب اجلهد من كال الطرفين حتي يتم املضي لتحقيق هذا الهدف

بها اخلطر ال بد أن نتصدى لها وال يجب علينا على اإلطالق ان جنعل ق بوالقضية التي يح  
  .تقف يف طريق التوصل إىل تقدم وإىل حل للموقف يف الشرق األوسطاخلالفات والعقبات البسيطة 

  ًال بد لنا أال نسمح بتأجيل االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان .. أوال 

  ًقبة كبيرة أمام جهود السالم يف املنطقةجتميد جميع املستوطنات التي تشكل ع..ثانيا. 

  ًالقضاء على اإلجراءات التعسفية والقهرية التي تقوم بها إسرائيل وكلنا نعلم كم .. ثالثا
هو املوقف متوتر يف هذه املنطقة والهدف هو استعادة ثقة الفلسطينيين والواليات املتحدة 

وتعتبر مبادرة الرئيس ريجان خطوة إيجابية يف هذا ب دوراً بناء يف هذا الصدد عاألمريكية االن تل
اجملال وجتري الواليات املتحدة اتصاالت مع األطراف املعنية من أجل دفع جهود السالم يف 

  .املنطقة
وقال الرئيس مبارك بودي أن أعلن هنا أنني أرسلت رسالة عاجلة اليوم للرئيس ريجان 

ردنية الفلسطينية واالتصاالت األخرى التي جتري على أساس تقييمنا للموقف من االتصاالت األ
يف هذا الصدد وسوف أرسل مبعوثاً للملك حسين يحمل رسالة مني يف إطار املشاورات املستمرة 

بيننا وسوف أجري أيضاً اتصاالت مع الرئيس اللبناين اجلميل وال بد من حتقيق تقدم على هاتين 
  .ون منذراً باخلطراجلبهتين خالل هذا الشهر وإال فاملوقف سيك
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إىل امللك حسين ولكن يف هذه اللحظة يتعرض رسالة ذكرتم سيادة الرئيس أنكم أرسلتم 
ومن هنا أود ان أتوجه إليكم سيادة سكان الضفة الغربية للمضايقات والقهر من جانب إسرائيل 

  .الرئيس بما تنوي أن تصنعوه جتاه ذلك

قصارى جهدنا واملشكلة لن حتل بواسطة  بالنسبة لألزمة يف هذه املنطقة فإننا نبذل
احلرب ويجب أن ندرك هذا أعتقد أن مشكلة الشرق األوسط يمكن التوصل إىل حل لها اآلن بواسطة 

املفاوضات وال بد ملنظمة التحرير الفلسطينية ان تقرر بخصوص االرتباط باألردن حتى يمكننا أن 
ألطراف املعنية يف اجللوس إىل مائدة نطلب من الواليات املتحدة تضع جهدها جللب جميع ا

  .املفاوضات بهدف التوصل إىل سالم شامل وإىل حل ألزمة الشرق األوسط

  



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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