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علن فيه عن مبادرة مصرية حسني مبارك ي املصري حديث صحايف خاص للرئيس

ووقف كافة عمليات االستيطان  ،جديدة تدعو إىل وقف العنف يف األراضي العربية احملتلة
  ١ ∗]مقتطفات[واستئناف عملية السالم فوراً اإلسرائيلي، 

  ]١/١٩٨٨/؟؟[
  
  

تدعو إىل وقف كافة أعمال  ل القضية الفلسطينيةرك مبادرة مصرية جديدة حلالرئيس حسني مباأعلن 
عدة خطوات حمددة، بتنفيذ العنف يف األراضي احملتلة ملدة ستة شهور تلتزم خاللها األطراف املعنية 

األميركية نشرته " واشنطن بوست"وأوضح الرئيس مبارك يف حديثه الهام لنائب رئيس حترير صحيفة 
عمليات االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة واحترام  أمس أن هذه اخلطوات تتضمن وقف كافة

  .احلقوق السياسية واحلريات األساسية للشعب الفلسطيني حتت االحتالل اإلسرائيلي

وتدعو املبادرة املصرية أيضاً لضمان سالمة وجماية الشعب الفلسطيني حتت االحتالل بواسطة آليات 
األطراف املعنية بالتحرك نحو عقد مؤتمر دويل للسالم بهدف دولية مناسبة، ويف الوقت نفسه تلتزم 

التوصل إىل تسوية شاملة تتضمن االعتراف بحق كل الدول يف املنطقة يف العيش يف سالم وتمكين 
  .الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه يف تقرير مصيره

طراف كما أنه يعلم أنه وأوضح الرئيس مبارك أنه ال يتوقع قبول مقترحاته هذه دفعة واحدة من كل األ
سيتعرض لبعض النقد ولكنه ال يستطيع أن يجلس مكتوف األيدي بينما جرس اإلنذار يدق يف األراضي 

مبارك يف حديثه الهام لصحيفة احملتلة والعشرات من الفلسطينيين يسقطون قتلى وجرحى، وقال 
إن هذه املبادرة قد تساعد على حتريك عملية السالم وأن مصر والواليات املتحدة " واشنطن بوست"

تستطيعان بجهد إضايف حتريك هذه العملية والتمهيد الستئناف مباحثات السالم شريطة أال تفرض 
  .مصر والواليات املتحدة أي حل على طرف من األطراف

بارك أن شامير قد رفض الدعوة النعقاد مؤتمر السالم الدويل ولذلك فإنه سينتهز فرصة زيارته وأكد م
، وأشار مبارك إىل أنه إذا كانت إسرائيل تريد للواليات املتحدة لطرح املبادرة املصرية اجلديدة

يل للسالم مباحثات مباشرة فإنني أقول لهم أنه من األفضل أن تبدأ التفاوض يف إطار املؤتمر الدو
  .والذي يؤدي إىل مباحثات ثنائية تتعلق بكل املشاكل املطروحة

                                             
 .٢٣/١/١٩٨٨األهرام، القاهرة، : املصدر ∗
  .٢٢/١/١٩٨٨ونشر يف " الواشنطن بوست"أدىل الرئيس مبارك بهذا احلديث إىل صحيفة  ١
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اخلارجية اإلسرائيلي شيمون بيريز  وقد أعلن الرئيس مبارك أنه مستعد لالحتفاظ باحلوار مع وزير
الذي يوافق على مبدأ انعقاد املؤتمر الدويل مشيراً إىل أنه ال يفهم ملاذا يخشى إسحق شامير انعقاد مثل 

إنه من املتوقع أن يؤيد القادة العرب ومنظمة التحرير " واشنطن بوست"ذا املؤتمر، وقالت صحيفة ه
الفلسطينية املبادرة املصرية إلنقاذ املوقف املتدهور يف األراضي احملتلة واستئناف عملية السالم 

يل بكل مشيرة إىل أن الرئيس مبارك أوقف استئناف مباحثات احلكم الذاتي بعد إخالل إسرائ
  ......التزاماتها



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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