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  حديث صحايف
  ألكسندر بسميرتنيخ، لوزير اخلارجية السوفياتي، 
  الشرق األوسط مؤتمر للسالم يف بشأن إمكان عقد 

  ]مقتطفات[ 12/5/1991، القاهرة
  
  

ما هو تقويمكم ملوقف كل من االحتاد السوفياتي ومصر من نتائج حمادثاتكم : سؤال  
  اجلاري؟] مايو[ أيار 11األوىل التي استغرقت ساعتين مع الرئيس مبارك يف 

وأشدد على مؤتمر  ،األفكار األساسية ملؤتمر السالم لقد قدمت للرئيس مبارك: جواب  
أعتقد أن مؤتمر السالم . السالم، ألنه غالباً ما يسألون ملاذا مؤتمر السالم وليس املؤتمر اإلقليمي

ر السالم هو ليس املؤتمر الذي إن مؤتم. بين بديلين، اإلقليمي والشامل اتيعتبر نوعاً من املؤتمر
كنا نتحدث عنه يف املاضي، عندما كنا نعني املؤتمر الدويل الواسع النطاق بشأن التسوية يف 

. كما أنه ليس جمرد مؤتمر إقليمي دون أية مشاركة خارجية. الشرق األوسط مع أنه قريب جداً منه
هذا األساس املضي قدماً يف عملية وأعتقد أنه يستطيع بالفعل تقريب املواقف املتباعدة وعلى 

وللرئيس مبارك نفس املوقف عمليًا، أي منطلقاتنا وتصوراتنا . التسوية يف الشرق األوسط
  .متطابقة تماماً

ويف ما يختص ببعض النواحي العملية خملتلف زوايا وجهات النظر حول أبعاد مؤتمر   
ن كل شيء ال يزال يف حيز احلركة إ إذ. السالم فهناك طبعاً ظالل طفيفة معينة ال أسميها خالفات

ن مواقفنا متقاربة جداً من األوجه األساسية ينة مل تتحدد بعد ويمكنني القول إوهناك مسائل مع
ومن هنا تستطيع مصر أن تلعب دورها اخلاص يف تقريب املواقف يف . يم املؤتمر وعقدهلتنظ

صياغة األساس العام ملؤتمر السالم إىل جانب الشريكين يف رعايته، أي االحتاد السوفياتي 
  .والواليات املتحدة

  [.......]  
  

                                                 
  يروت، وفقاً ملواد وكالة أنباء نشرة إعالمية تصدر عن املكتب الصحايف لدى السفارة السوفياتية يف ب
الوزير بهذا احلديث خالل زيارة قام بها ملصر يف الفترة وقد أدىل . 3ـ  2، ص 12/5/1991، 75، العدد "نوفوستي"

  .، يف إطار جولته يف الشرق األوسط1991مايو / أيار 13ـ  10



 

 
 

  

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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