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 آلمات ال تنقصها الصراحة
 مصر دائما عند موقفها المبدئى الثابت

 ال سالم بدون االنسحاب من آل األراضي العربية وال سالم 
 بدون تقریر الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى
 على آل المصریين العاملين فى دول الرفض 

  إلى أحضان أمهم مصر - بسرعة–أن یعودوا 
 صبرى أبو المجد: بقلم

الحديث الخطير الذى أدلى به الرئيس أنور السادات إلى التليفزيون الفرنسى، والذى كان 
مثار اهتمام الصحافة واإلذاعة والتليفزيون فى كل أنحاء العالم، هذا الحديث ينطبق عليه المثل 

وقطعت جهيزه قول كل خطيبة ذلك ألن الحديث كان واضحا إلى أبعد حدود : "العربى المعروف
وما من مشكلة من مشاكل الصراع .. حة، حازما وحاسما، إلى أبعد حدود الحزم والحسمالصرا

العربى اإلسرائيلى إال وأوجد لها الرئيس السادات حال وما من قضية مثارة على الساحة العربية 
 فيما يتعلق باإلنفاق المنفرد، وبالربط - مثال-إال وتولى الرئيس السادات إيضاح موقف مصر منها

 المعاهدة وبين مصير الضفة الغربية وقطاع غزة أكد الرئيس السادات بصورة قاطعة وجازمة بين
على أن مصر، لن توقع أبدا معاهدة السالم ما لم ينص فى صلبها على ضرورة الربط بين 
المعاهدة ومصير الضفة الغربية والقطاع وأنه ما لم يتم الربط بين المعاهدة وبين مصير الضفة 

قطاع غزة فإن االتفاق يكون منفردا مع إسرائيل، وموقف مصر المبدئى والثابت قبل الغربية و
كامب ديفيد، وبعد كامب ديفيد هو السالم الشامل والدائم لكل المنطقة وليس اتفاقا منفردا أو حال 

 . جزئيا

نريد النص فى صلب وثائق االتفاق على : ويقول الرئيس السادات، وبالحرف الواحد
موعد محدد إلعالن الحكم الذاتى فى الضفة الغربية والقطاع وربطه ببدء بالمرحلة األولى 
لالنسحاب من سيناء لكن اإلسرائيليين ال يريدون االرتباط بأية مواعيد مسبقة وكل ما يريدونه هو 

 . ة الموضوع برمته إلى ما بعد شهر من توقيع االتفاقأرجاء مناقش

وبكل ما تتميز به أحاديث الرئيس السادات من صراحة، ووضوح، يجئ التأكيد على 
أن القدس العربية، بأضرحتها : موقف مصر المبدئى، والثابت أيضا من موضوع القدس، فيقول
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مسلمين، ألنها أماكن مقدسة المسيحية، واإلسالمية يجب أن تكحون تحت سيادة العرب وال
وتاريخية وأساسية، لحوالى سبعمائة مليون مسلم فى جميع أنحاء العالم، ويؤكد الرئيس السادات 
على أنه متفق فى هذا الموضوع مع الرئيس األمريكى كارتر، الذى أرسل إليه رسالة يؤكد فيها 

شروعة، والموقف األمريكى فى أن كل التغيرات التى حدثت فى القدس القديم، هى تغييرات غير م
 .  متفق مع موقف مصر– كما يقول الرئيس السادات –هذه النقطة 

وحول حق الفلسطينيين فى استقاللهم، وفى إقامة دولتهم، يؤكد الرئيس السادات على أن 
عجلة التاريخ لن تعود أبدا إلى الوراء، وأنه ستكون للفلسطينيين دولتهم، واستقاللهم بإرادتهم 

 . رةالح

وحول استمرار مصر فى مشروعات إنتاج األسلحة بالتعاون مع أوروبا يؤكد الرئيس 
السادات على أن مصر لن تتوقف أبدا عن بناء جيشها بأحدث وسائل التكنولوجيا وأن مصر لن 

 . تتخلى أبدا عن الدفاع عن نفسها وأن أسلحة
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