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  املؤتمر الصحايف املشترك بين الرئيسين
  فرنسوا ميتران وميخائيل غورباتشوف 

  يف شأن الشرق األوسط
   6/5/1991موسكو، 

  
  

تنظران إىل مؤتمر دويل يهدف إىل حل مشكلة  كيف. سؤايل موجه إىل الرئيسين: سؤال  
تعترفان بحق  الشرق األوسط، وما هي احتماالت املشاركة الفلسطينية يف هذا املؤتمر؟ وهل

  الفلسطينيين يف إنشاء دولتهم املستقلة؟
تتباين اآلراء يف شأن مؤتمر دويل يهدف إىل حل النزاع القائم الذي مل ...  :الرئيس ميتران  

املؤتمرات؟ على أية حال، إن ما  أي نوع من. طين فيه منذ زمن طويلتزل إسرائيل وجيرانها متور
الذي يدعو السيد شمير إليه هو يف احلقيقة " ؤتمر اإلقليميامل"، ألن نتكلم عنه هو مؤتمر دويل

مؤتمر دويل لكنه بكل بساطة حمدود أكثر، من حيث عدد املشاركين، من املؤتمر الذي دعونا، أنا 
لكن من حيث جوهر املشكلة، يجب أالّ ننسى أنه . والسيد غورباتشوف، إليه منذ خمسة أو ستة أعوام

سعيد اتخذته األمم املتحدة ـ وهذا القرار من دواعي سروري ـ أتاحت األمم يوم ُخلقت إسرائيل بقرار 
وال أزال منذ ذلك التاريخ أردِّد على مسامع أصدقائي . املتحدة بالقرار نفسه قيام دولة فلسطينية

اإلسرائيليين ـ وأنا أعدهم أصدقائي حتى حين يشكون يف األمر ـ أن ليس يف وسعهم جتنب التعامل 
مشكلة تطلعات الفلسطينيين إىل وطن ينشئون فيه بُنى دولة، الدولة التي يختارونها  اجلدي مع

لكن الوضع، وإنْ مل يتطور بالنسبة إىل اجلوهر، فهو ما زال يتطور، ألن توازن القوى، واألهواء . هم
فسه اجلاحمة، واحلوادث املتعددة التي حتملها األيام يف اجلوار تقودنا بالضرورة إىل املوضوع ن

  كيف نحل هذه املشكلة حالً سلمياً نهائياً؟. وإىل العملية نفسها
أن موقفينا متقاربان  الرئيس غورباتشوف، وإنْ كنت أعلم ال أريد أن أنوب يف كالمي عن  

ما زلت أعتقد أن املؤتمر الدويل ضروري شرط أن ينطوي ـ وإنْ يف  أنا. جداً، إنْ مل يكونا متطابقين
. نهاية العملية ـ على دور األمم املتحدة، املنظمة املسؤولة عن تقرير حق إسرائيل والفلسطينيين معاً 

وعلى الرغم من الرفض املتكرر هنا . أن ما من طريقة لتفادي هذا املنطق احملدّد وأنا ما زلت أعتقد
واحلق أن ثمة سبيالً آخر . ا زلت أعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد للخروج من املأزقوهناك، م

  للخروج، وهو سبيل القوة، لكن من تراه قادراً على أن يريد ذلك؟
  

إن موقفينا من هذا الصراع . أنا أوافق الرئيس ميتران يف الرأي :الرئيس غورباتشوف  
إن . املدة، متقاربان جدًا، ولذلك سأقصر رأيي بجواب قصيرالعظيم األهمية، الشديد التعقيد، الطويل 

ما حدث يف اخلليج قد أظهر لنا جمدداً ضرورة بذل اجلهود النشيطة حلل هذه املشكلة الدولية، 
تأخير احلل لهذه املشكلة أن يساهم يف نشوء أوضاع خطرة  إن من شأن. مشكلة الشرق األوسط

. نحن مل نزل، كما كنا من قبل، نؤيِّد املؤتمر الدويل]: ميتران[جديدة، وأنا أؤيّد ما قاله الرئيس 

                                                 
  خذ ما تصريح الرئيس غورباتشوف فقد أُأ. ألقوال الرئيس ميتران سفارة الفرنسية يف واشنطن تسجيالًقدمت ال

  .ذي قدمته السفارة السوفياتية يف واشنطنمن التسجيل ال
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وربما ُوضع يف املراحل األوىل لعملية كهذه إطار . ومن املهم جداً أن ُتطلق آلية مؤتمر كهذا اآلن
لكن من املؤكد أن علينا معاجلة هذه . ما، ثم قد تنشأ يف املرحلة التالية ضرورة إيجاد إطار آخر

إن كل ما حدث من . ة التعقيد، بما فيها القضية الفلسطينية، وإنشاء دولة فلسطينيةاملشكلة البالغ
  .وقت قريب يقدم مزيداً من البيِّنات املؤيدة لصحة مقاربتنا وموقفنا

  



 

 
 

  

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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