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  *كلمة وزير اخلارجية املصري
  أمام املؤتمر الدويل لألطراف املوقعة
  معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية

  ]مقتطفات[ **.20/4/1995نيويورك، 
  

  
  [.......]  
وأن  [....]أعتقد أننا جميعاً متفقون على أن اكتشاف الذرة يعد من أهم أحداث القرن العشرين،   

مصدر خطر أكيد على السالم، يهدد  [....]لتهديد بها، أو الردع عن طريق جمرد وجودها، استخداماتها العسكرية أو ا
نه بيقين عمل مهدد لألمن والسلم دولياً وإقليمياً ومناف أكما .. حق اإلنسان يف احلياة وحقوق الشعوب يف التطور

لنووي وانضمامها إىل معاهدة ومن هنا كان تأييد مصر لنظام منع االنتشار ا. ملبادئ حقوق اإلنسان والشعوب
أي دون : املية املعاهدة ـ باملعنى احلقيقي للكلمةـى عـومن هنا أيضاً يأتي حرصنا عل. عدم انتشار األسلحة النووية

أي بقيام كافة األطراف باحترام : وعلى توازنها ...ا، أي بالضمـانات اجلدية والفعالةوعلى مصداقيته... اءاتـاستثن
يصبح نظام منع االنتشار نظاماً يراد به فرض القيود على البعض لصالح البعض اآلخر، ومع  الّالتزاماتهم، وإ

  .لهواستثناء البعض الثالث، ربما إىل األبد، وهو أمر ال يمكن قب
  [.......]  
إن أكبر نقد يوجه إىل معاهدة منع انتشار األسلحة النووية هو استمرار التفاوت الشديد بين التزامات   

حيازة  ماألسلحة النووية دون رقابة أو قيد، يف مقابل دول تعهدت بعدول األطراف فيها، دول احتفظت بحيازة الد
األسلحة النووية أو أجهزة التفجير النووي وبإخضاع مرافقها النووية لنظام الرقابة الشامل التابع للوكالة الدولية 

أنه كان من املفروض أن يظل هذا التباين مرحلياً ومتحركًا، استمر هذا الوضع حتى يومنا هذا رغم . للطاقة الذرية
إن استمرار هذا التفاوت يف االلتزامات والواجبات ال يتمشى مع أي مفهوم . نحو املساواة بين احلقوق والواجبات

باإلضافة إىل أنه يتعارض مع روح املعاهدة . مقبول لألمن اجلماعي يف ظل مناخ خال من اخملاطر النووية
لذا فإن الدول النووية مطالبة بوضع إطار حمدد لتخفيض وإزالة الترسانات النووية، مع حتديد تواريخ . هدافهاوأ

  .مستهدفة لتنفيذ ذلك
خرى، فإن استمرار الدول غير احلائزة على األسلحة النووية دون ضمانات أمنية فعالة من ناحية أُ  

و أمر خميب لآلمال حمبط ألهداف منع االنتشار ال يمكن أن وملزمة قانوناً، حتميهم من خماطر هذه األسلحة ه
  .يؤدي إىل االطمئنان العاملي أو ترسيخ السالم الدويل

أن أقول بكل صراحة أن  الدول النووية، وأجد لزاماً عليَّلقد تابعت مصر اإلعالنات األحادية الصادرة عن   
الكثير من التحفظات والشروط، ويؤسفني القول بأن  ما صدر عن الدول النووية فيما عدا الصين يحمل يف طياته

ال يزال قاصراً عن توفير  255من صدور القرار  عاماً 37راً عن جملس األمن وبعد الصادر مؤخ 984القرار 
ضمانات األمن املطلوبة لتأمين الدول غير النووية من خماطر هذه األسلحة حيث ركز القرار على عنصر املساعدة 

أخذها يف االعتبار وهي عناصر ن لزامًا على اجمللس خرى كاان نووي وأغفل عناصر أساسية أُعند حدوث عدو
  [....]. الردع واحلماية والفعالية

  [.......]  
  السيد رئيس املؤتمر  

                                                 
 .عمرو موسى *

 .21/4/1995، )القاهرة" (األهرام" **
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تمتد جذورها عبر جتاه قضايا عدم االنتشار النووي هو تعبير عن سياسة راسخة وثابتة موقف مصر  إن  
   [....].عكس مبادئ تمت ترجمتها إىل مواقف حمددة على املستويين الدويل واإلقليمي عقود من السنين، وت

تعددت املبادرات واجلهود املصرية يف إطار نزع السالح النووي الدويل واإلقليمي، ولكن ولألسف ] وقد[  
  .يزداد معها وبالتوازي، شعورنا باإلحباط وخيبة األمل وغيبة األمان

عملية نزع السالح النووي، وضعف الضمانات، وعدم التوازن يف االلتزامات، جند يف فباإلضافة إىل بطء   
  .وضع التسلح النووي اإلقليمي يف الشرق األوسط ما يقلق استقرارنا ويهدد أمن املنطقة يف جمملها

إن وجود برنامج نووي غير خاضع لنظام الضمانات على حدودنا الشرقية يخلق وضعاً شديد اخلطورة   
املؤثرة، سعياً  ، لذا قمنا باتصاالت مكثفة مع جميع شركائنا اإلقليميين، وكذلك مع األطراف الدوليةإلينانسبة بال

أو إقليمية حتمي املنطقة من خماطر األسلحة النووية، وتؤكد عزم أطرافها جميعاً ـ بما فيهم وراء ترتيبات دولية 
أسها االنضمام إىل معاهدة منع االنتشار، وإخضاع كافة املرافق إسرائيل ـ على االلتزام باملواثيق الدولية وعلى ر

  .النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية
وقد أعربنا يف اتصاالتنا هذه عن استعدادنا للتجاوب مع خطوات تمهيدية ولكن حمددة تقوم بها   

انضمامها إىل معاهدة منع انتشار األسلحة النووية أو إخالء منطقة إسرائيل، إذا كانت تشكل تقدماً عملياً يف اجتاه 
  : الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل، واقترحنا

بدء عملية تفاوض رسمية يف جلنة احلد من التسلح يف الشرق األوسط اخلاصة باملسار املتعدد : أوالً  
  .دمار الشاملاألطراف حول أحكام وعناصر إنشاء منطقة خالية من أسلحة ال

اقترحنا أن تلتزم كافة دول املنطقة بما فيها إسرائيل باالنضمام إىل املواثيق الدولية يف جمال : ثانياً
 منع انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية بما يف ذلك معاهدة منع انتشار األسلحة

مع التوصل التفاقيات سالم بين إسرائيل واألطراف املشتركة النووية، وذلك يف غضون فترة زمنية حمددة تتمشى 
  . يف مسيرة السالم يف الشرق األوسط التي بدأت يف مدريد

  .بحث موضوع التفتيش، تبادل الزيارات التفتيشية على املرافق النووية يف املنطقة: ثالثاً  
  السيد رئيس املؤتمر  
يك املوقف نحو تفاهم يؤكد التزام اجلانب اإلسرائيلي طرحنا هذه االقتراحات بروح إيجابية بأمل حتر  

أسلحة الدمار الشامل، وعزمه أي الطرف باتخاذ خطوات عملية ـ ومن اآلن ـ التفاوض حول إخالء املنطقة من جميع 
اإلسرائيلي توفيق أوضاعه األمنية والتزاماته القانونية يف جمال نزع السالح مع التزامات األطراف اإلقليمية 

  .خرى، ويف إطار منع االنتشاراألُ
  [.......]  
ورغم كل اجلهود، مل تستجب إسرائيل حتى اآلن ملسعانا بأن تنضم إىل معاهدة منع االنتشار، كما مل   

تستجب إىل اقتراحنا بدء التفاوض حول إجراءات إقليمية يف جمال أسلحة الدمار الشامل يف الوقت احلايل، أو 
رغم أن سجالت األمم املتحدة ستوضح أن ملرافق النووية، رفضت إسرائيل كل هذا، إجراء تفتيش متبادل على ا

إسرائيل تتمشى مع توافق اآلراء حول قرار اجلمعية العامة الداعي إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف 
رفضته رغم أنها ظلت ... لالنضمام إىل معاهدة منع االنتشار النووي الشرق األوسط والذي يدعو أطراف املنطقة

ذلك هو بدء التفاوض املباشر مع األطراف أن شرطها الوحيد يف حتقيق  1990تكرر منذ السبعينات وحتى عام 
لشرق اإصراراً على موقفنا حماية  هذا املوقف اإلسرائيلي لن يزيدنا إالّ . وهو بالفعل ما حتقق... العربية املعنية

  .ملوقف غير املفهوم وغير املوضوعي من جانب إسرائيلاألوسط من خماطر كثيرة يسببها هذا ا
  [.......]  
بنفس املنطلق وبنفس روح املسؤولية الرائدة التي حدت بنا إىل الدخول يف عالقات سالم مع إسرائيل   

. ..ىل ريادة عملية السالم العربي ـ اإلسرائيلي بأكملها، تطرح مصر اليوم قضية التسلح النووي يف الشرق األوسطإو
نطرحها لوجود مفاوضات مباشرة بين دول املنطقة ألول مرة ترمي إىل وضع أساس لعالقات سلمية آمنة 

فكيف يمكن أن تستكمل هذه األرضية وتتثبت دون االتفاق على مبدأ تساوي االلتزامات . ومزدهرة للشرق األوسط
لك، على أن تستكمل مع استكمال بنيان واحلقوق على املستوى اإلقليمي وبدء التحدث حول الترتيبات املنفذة لذ

السالم، خاصة بالنسبة ملوضوع على هذا القدر من اخلطورة مثل الوجود العسكري النووي، ترتبط به مفاهيم 
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ي قضية لن نقبل أن يكال هو. وردود فعل كثيرة ال بد أن تستقيم حتى يسود السالم واالستقرار يف الشرق األوسط
  .خرىتمييزية لطرف على حساب أطراف أُيها أوضاع فيها بمكيالين، أو تطبق ف

إن مصر تطالب إسرائيل، من فوق هذا املنبر، باسم السالم وبروح إيجابية، ويف إطار هذا احلدث   
التاريخي، أن تُراجع موقفها، وأن تلتزم بمثل ما يلتزم به جيرانها يف املنطقة فيما يخص منع انتشار األسلحة 

  .النووية
لفرصة ألناشد أطراف معاهدة انتشار األسلحة النووية العمل املستمر لضمان التزام جميع أنتهز هذه ا  

دول املنطقة بسياسات تتفق مع أهداف ومقاصد املعاهدة بما يتمشى مع ما أكده اجتماع قمة جملس األمن يف 
واألمن الدوليين األمر الذي بأن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل تهديداً للسلم  1992] كانون الثاين[يناير  31

يجعلنا نتوقع من جملس األمن االضطالع بمسؤولياته يف مواجهة خماطر هذه األسلحة واتخاذ إجراءات حمددة 
  .وملموسة يف هذا الصدد

  [.......]  
  

   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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