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تصريح صحايف للرئيس حسني مبارك يدين فيه اجملزرة التي ارتكبتها القوات 

   )مقتطفات(األقصى  ديف املسجاإلسرائيلية 
  

            11/10/1990القاهرة، 
  

  
ويف تصريحات للرئيس حسني مبارك عقب إدالئه بصوته يف االستفتاء أمس طالب 

الفلسطينيين يف األراضي العربية احملتلة ما  الرئيس بارسال قوات دولية للقدس حفاظًا على أرواح
  .دامت احلكومة االسرائيلية غير قادرة على حماية املقدسات الدينية

........  
ورداً على سؤال حول املذبحة التي جرت يف ساحة املسجد األقصى وعما إذا كانت هذه 

طينية وأزمة اخلليج تدعو إىل ضرورة الربط بين القضية الفلس –كما يطالب البعض  –املأساة 
أن أزمة اخلليج مشكلة عربية، أما القضية الفلسطينية فهي مشكلة عربية : أوضح الرئيس مبارك

اسرائيلية، وإذا قلنا إننا سنربط بين القضيتين فهذا يعني أننا ال نريد أن نحل أي شيء على 
  .االطالق

نية ال بد ان نمضي علينا أن نكون واضحين، فالقضية الفلسطي: وأضاف الرئيس مبارك
فيها، فهناك أرض مسلوبة وال بد أن نمضي يف طريق حلها ونكون جادين فيها، وهذا هو 

كما . أما ما حدث يف املسجد األقصى فهذا شيء حمزن للغاية، وأنا أدين هذا إدانة كاملة. املوضوع
لى الدفاع عن احلكومة اإلسرائيلية أنها تظهر بهذا الشكل على أنها قادرة ععلى نني أعيب ا

  .املقدسات الدينية
وأوضح الرئيس مبارك أن املقدسات الدينية موضوع حساس للغاية سواء اسالمية أو 
مسيحية، وزي ما عندهم حساسية فاملسلمين عندهم حساسية أيضاً، فال بد أن تكون احلكومة 

  .ن تقول ذلككن قادرة فعليها أاملقدسات الدينية وإذا مل تاإلسرائيلية قادرة على حماية 
ويصاب ألف جريح يف  32 وأكد الرئيس مبارك من جديد حزنه الشديد أن يموت حواىل

املذبحة اإلسرائيلية وتساءل الرئيس مبارك ملاذا يحدث هذا؟ وملاذا استعمال العنف واألسلحة يف 
  .كما أنه يعرقل األمور دائماً. إن ذلك شي مؤسف وشيء حمزن: ساحة املسجد األقصى؟ وقال

وحول بيان صدام حسين حول مأساة القدس وأن الكالم أصبح أكثر من العمل وأن تقاعس 
نحن يف العامل العربي : قال الرئيس مبارك. الدول العربية هو الذي أدى إىل حدوث هذه املأساة

جنيد استخدام لغة الكالم نتكلم عندما جند شيئاً نبادر بالكلمات، فلماذا ال يعمل القادر؟ فال أحد 
نحن جنيد لغة الكالم، ولدينا لباقة يف الكالم واالنشاء عن حترير . يمنع اآلخر من فعل أي شيء
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. مصر ال تمنع أحداً وتبذل أقصى جمهود يف القضية. فإذا أردت أن تفعل شيئاً فقم به. األرض
حداً ان اأما . وحولت القضية من قضية الجئين إىل قضية شعب ومل تتخل عن القضية إطالقاً

والله إذا كنت تريد عمل شيء، فافعله، " العامل العربي يتكلم وجاء وقت العمل"تحدث اآلن ويقول ي
أحداً حتى ال يعمل شيئاً، فمن يستطيع أن يحرر األرض كلها، فأنا " نكتف"وال . فال أحد يمنع أحداً

  .سأقيم له تمثاالً، وأرفعه عالياً فوق رأسي وأدور به الشوارع
...  

مبارك أنه ال يعتقد أن الواليات املتحدة توافق على الكارثة التي حدثت يف وقال الرئيس 
وأضاف أن الواليات املتحدة ال . القدس، وأنه ال يوجد شخص يف العامل يمكن أن يوافق على ذلك

  .يمكن أن تتخذ موقفاً سوى أن تقف بشدة ضد ما حدث يف القدس
....  

لسطينية أكد الرئيس مبارك أنه ال توجد وعن العالقات بين مصر ومنظمة التحرير الف
وإذا كانت هناك خالفات يف بعض القضايا فليس معنى ذلك أن . مشاكل بيننا وبين املنظمة

  .ن املنظمة ال زالت هي املمثل الوحيد للشعب الفلسطينياوقال . عالقاتنا غير طيبة
 



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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