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  بشأن موقف مصر حديث صحايف لوزير اخلارجية املصري
  منع انتشار األسلحة النوويةمعاهدة  من تمديد

  ]مقتطفات[ .16/3/1995مسقط، 
  
  

  [.......]  
هناك أزمة بينكم وبين إسرائيل، هل يمكن أن حتدد عناصر األزمة أو حتصر مشاكلكم مع اإلسرائيليين يف نقاط  ■

  حمددة؟
داً، اختالفنا مع إسرائيل يقوم على نقطتين، األوىل هي عملية السالم وموقفنا هو أنه يجب عدم األمر واضح ج □

 عالقفز على هذه العملية ألن العامل العربي يجب أن يكون واضحاً يف أن السالم هو الذي ستبنى عليه العالقة م
هذه مسائل تعاون اقتصادي تكون . قطري ةإسرائيل، وليس القفز على السالم وليس مشروع إنشاء كوبري أو سفلت

فعملية السالم نفسها تباطأت وااللتزام بها مل يعد قاطعاً خصوصاً من . على السالم وهي ليست السالم مبنية
يضاف إىل ذلك جمموع التصريحات واملواقف اإلسرائيلية التي تتحدث . جانب إسرائيل ونحن ال نوافق على هذا

كل هذه األمور باتت تشكل موقفاً سلبيًا . ءات كاملستوطنات يف األراضي احملتلةجمدداً عن احلرب، وبعض اإلجرا
بمعنى آخر إذا كان اخملطط يف ذهن بعض اجلهات دانية أو قاصية، أن تقيم سالماً . من قبل إسرائيل، نختلف معه

ا إذا كان هناك سالم أمّ. إسرائيلياً طبقاً للشروط اإلسرائيلية، فهذا مرفوض ولن نتهاون معه وسنقف يف مواجهته
ونحن يف مصر بدأنا العملية منذ مبادرة الرئيس أنور السادات، نحن مع عملية السالم . عربي ـ إسرائيلي فنحن معه

ا أن يكون هناك سالم إسرائيلي بالقفز فوق عملية السالم وإنشاء مع األرض مقابل السالم، أمّووعالقات عادية 
. أن توافق عليه مصر السالم مسألة يمكن االستغناء عنها، فهذا أمر ال يمكنشبكة عالقات بحيث يصبح بعدها 

أكرر أننا لسنا مع سالم إسرائيلي بل مع سالم عربي ـ . األرض مقابل السالم هو األساس، ونبني فوق ذلك العالقات
  .إسرائيلي يتم طبقاً اللتزامات متبادلة وحقوق متقابلة واتفاقات تفصل كل هذا

  
  ن النقطة الثاين لألزمة أو اخلالف مع إسرائيل؟ماذا ع ■
إذ ال يمكن هذا األمن أن يقوم على أساس وجود . هي موضوع البرنامج النووي واألمن اإلقليمي ةالنقطة الثاني □

يمسّ الكرامة  فهذا أمر. برنامج عسكري نووي إسرائيلي يف حين على اآلخرين أن يوقعوا معاهدة منع االنتشار
للمعاهدة إذا مل تتحرك " التمديد الالنهائي"ويف رأينا ال يمكن أن نسير يف طريق . مس األمن الوطنيالوطنية وي

  .إسرائيل حتركاً واضحاً وقاطعاً نحو هذا الهدف
  [.......]  

  
يتهمك البعض يف إسرائيل والغرب بأنك عدت بالدبلوماسية املصرية إىل سياسات قومية وصريحة كانت خفت  ■

بل إن البعض يرى أنك تقترب من موقف اخلصومة التي اتسمت به عالقة الثورة . لثاين من السبعيناتمنذ النصف ا
  فما هو ردك؟. املصرية بالغرب يف اخلمسينات والستينات

إنما . يست تهمة حتى أنفيهاأنت تقول يتهمني البعض، فهل هي تهمة أن يكون اخلط الدبلوماسي وطنياً؟ هذه ل □
فالسياسة املصرية كانت دائماً سياسة واضحة املعامل يف ما يتعلق بخطها الوطني والقومي . م غير صحيحيالتقو

يف املاضي كان هناك عدو . واآلن بدأت األمور تعبر عن نفسها بطريقة أوضح ألن الظروف اختلفت. واإلقليمي
لوان كثيرة، هناك نظام ا اآلن فأصبحت األكان هناك أبيض وأسود أمّ.. وصديق وحرب وسالم وعرب وإسرائيليون

                                                 
 عمرو موسى. 
 "وقد أجرى الحديث حسين عبد الغني. 18/3/1995، )لندن" (الحياة. 
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. إقليمي جديد وجتديد ملعاهدة حظر االنتشار النووي لفترة ال نهائية، تصل إىل يوم القيامة، وبالتزامات مستمرة
هناك عامل جديد .. إقليمي جديد، وهناك سالم جديد بين العرب وإسرائيل هناك حديث عن نظام إقليمي وتعاون

ونحن يف مصر بصفتنا أكبر . فاألمور أصبحت متشابكة اخلطوط. يتكلم على نظام عاملي جديد، يختلف عن القديم
واقتضى األمر منا مواقف واضحة . دولة عربية، نعتبر أنفسنا مسؤولين يف إطار تشكيل النظام اإلقليمي اجلديد

  .قاطعة
لكن هذه العملية تتراجع وتعترضها معوقات، وقد تبطىء وقد إسرائيل داخلة يف عملية السالم اآلن   

فحين نقف ونقول إن عملية السالم تسير يف طريق خاطىء، وعندما نقف ونقول إن إسرائيل خمطئة يف هذا . تفشل
لى تبقى املشكلة أن إسرائيل ومسؤوليها مل يتعودوا ع.. أنتم خمطئون يف كذا وكذا: أو ذاك، وقلنا كذلك للفلسطينيين

سنختلف ألننا ال نرى .. فإذا كانت الدول العظمى ال تختلف معهم فكيف تختلف مصر؟ ال. أن يختلف معهم أحد
ويف هذه الفترة احلافلة بالتطورات لنا وجهة نظر عبّرنا . بل نراها من منظور عربي ياألمور من منظور إسرائيل

تقول، وألننا يف هذه املرحلة نتكلم على سياسة  عنها ونعبّر عنها، وليس هناك خالف بيننا وبين الغرب، كما
متوسطية وجنتمع بكل الدول املتوسطية، ونتفاوض من أجل إقامة منطقة جتارة حرة وعالقة جديدة مع االحتاد 
األوروبي، ونستقبل كثيرين من املسؤولين األميركيين، وجنري حوارات معهم لكن هناك كالماً صريحاً يدور بيننا، 

 نالف أو صدام مع الغرب، بل اختالفات يف الرأي يف بعض املوضوعات وبوضوح إنهما موضوعاوليس هناك خ
ونطلب سالماً عربياً ـ إسرائيلياً، والثاين  يرئيسيان األول عملية السالم حيث نرفض أن يكون هناك سالم إسرائيل

  ).اإلسرائيلي(هو موضوع البرنامج النووي 
  

يف االجتاه العام مع السياسات  لية تؤدي إىل مبادرات خاصة قد ال تختلفيرى البعض أن شخصيتك االستقال ■
. املصرية، ولكنها قد تختلف يف الدرجة أو احلدة ربما من دون تنسيق تام مع املؤسسات األُخرى للدولة املصرية

سة على فهل أدى وجودك إىل تغيير يف النمط الذي ساد يف العقود املاضية من إشراف مباشر ملؤسسة الرئا
  السياسة اخلارجية نحو توازن بين هذا الدور ودور وزارة اخلارجية؟

ووزير اخلارجية أو الوزارة  .السياسة اخلارجية املصرية يقودها رئيس اجلمهورية أي الرئيس حسني مبارك □
رجية، بل سياسة وزير اخلا" فالن"وهذه السياسة ليست سياسة . يتوليان التنفيذ واملتابعة والتعبير عن رأي الدولة

نحن يف وزارة ! وأرجو أن يكوم هذا واضحاً. ارجيةمصر التي يقودها الرئيس مبارك ويعبر عنها وينفذها وزير اخل
اخلارجية املصرية ال ندعي ألنفسنا دوراً أكبر من هذا الدور، بل نعبر بصدق عن القيادة املصرية، عن املشاعر 

  .املصرية، وعن مصالح مصر
  

االستقرار  الوضع االقتصادي وبالتايل على ن خفض املعونة األميركية ملصر وما هو أثر ذلك علىمتى تتوقعو ■
  والدور املصري يف املنطقة؟

  .الوضع االقتصادي املصري يجب أن  يستند إىل اإلنتاج املصري أوالً، فاملعونات مهما طال أمدها تظل موقتة □
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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