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  املؤتمر الصحايف املشترك للرئيسين
  نتونيوبيل كل حافظ األسد

  .16/1/1994، جنيف
  
  

  :نتونيالسؤال األول وجِّه للرئيس كل ■  
هل تعتقد أنك حصلت على التزام من قبل الرئيس األسد من أجل تطبيع العالقات مع إسرائيل ومن أجل   

  القات التجارية؟عفتح ال
بجالء ما يريده من عالقات ودون أي شك أن السيد الرئيس حافظ األسد  نعم أعتقد أن الرئيس أوضح □  

قام بجهود من أجل التوصل إىل هذا احلل وأن هذا البيان الذي تاله الرئيس األسد اليوم هو هام جداً وللمرة األوىل 
  .تمكنا من البحث يف هذا النوع من العالقات

  :نتونيؤال موجَّه للرئيس كلس ■  
  سـ سيدي الرئي  
  .يف لبنان ثم اتفاق غزة وأريحا] مايو[أيار  17لقد ثبت فشل االتفاقات املنفردة والدليل على ذلك اتفاق   
ـ هل يجوز أن يظل موقف الواليات املتحدة األميركية ملتبساً وأن ال يكون هناك التزام شامل وحمدد   

مكان آخر  يف ملتحدة يف مكان وال تطبقبالنسبة التفاق السالم وعملية السالم ثم كيف تطبق قرارات األمم ا
لبنان فيما يخص العراق فقد طبقت قرارات األمم املتحدة ولكن بالنسبة للبنان والقرار وبخاصة بالنسبة جلنوب 

حتى اليوم مل يتم تطبيق هذا القرار برغم تأييد الواليات املتحدة له فمتى يمكن أن نشهد التزاماً بهذه  425
  القرارات الدولية؟

.. أوالً بالنسبة للتفاصيل فإنها ستكون جزءاً من عملية تفاوض ولكن أود أن أرد على السؤال األهم □  
إن تمكّنا من أن  أعتقد أن جميع األطراف يف هذه العملية يعترفون أو يسلمون بأن السالم ال يمكن أن ينجح إالّ 

اليوم يف  س األسد تكلم عن هذا بكل براعةمع بين جميع املسائل واملسارات وأن ننجحها جميعاً، إن الرئيجن
جميع مشاكلها مع إسرائيل على  ةاجتماعنا تكلم عن حالة لبنان وعن حالة األردن أيضاً وقال حتى لو سوّت سوري

حدة فإن ذلك يجب أن يكون جزءاً من السالم الشامل أي يجب حل املشاكل جميعها بين إسرائيل وجيرانها األردن 
  .ةولبنان وسوري

  
  :سؤال موجَّه للرئيس حافظ األسد ■  
  نتون هو رابع رئيس تلتقيه اآلن ـ هل أنتم مستعدون أن توقعوا سالماً اآلن؟يـ الرئيس كل  
  .نعم نحن مستعدون ألن نوقع السالم اآلن □  

  
  :نتونيسؤال موجَّه للرئيس كل ■  
د عن التفاوض وعن السلم هل باإلضافة إىل التطمينات الواسعة التي تكلمتم عنها أنت والرئيس األس  

هنالك تطمينات مفصلة؟ هل هنالك تنازالت مفصلة يمكن أن تذكروها تؤكد لنا أن هذه املفاوضات سوف تكون 
  ناجحة ويف أي من اجملاالت؟

كما تعرفون إنني على يقين تام أن تفاصيل هذه االتفاقية يجب أن يتم التفاوض حولها من قبل  □  
فكر يف العديد من األشياء يف نفس الوقت اآلن ولكن أعتقد أنه يجب علينا أن نسهل مسيرة إنني أ. األطراف نفسها

ن هناك دالئل من خالل البيان الهام الذي إوأود أن أقول . هذه املفاوضات وليس الدخول يف تلك التفاصيل اآلن
كي يؤدي هذا إىل تطبيع  قدمه السيد الرئيس حافظ األسد وقد حان الوقت من أجل إنهاء الصراع مع إسرائيل

                                                 
 "17/1/1994، )دمشق" (البعث . 
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األطراف املعنية هي التي ستدخل يف تفاصيل هذه األمور فيما . للعالقات وإىل عالقات سلمية بين البلدان املعنية
  .بعد

  
  :نتونيه للرئيس كلجَّموسؤال  ■  
مؤتمر مدريد وحتى اليوم فإن إسرائيل تواصل بناء نتون رغم حمادثات السالم منذ يالسيد الرئيس كل  

ملستوطنات يف األراضي العربية احملتلة والتي اعتبرت بكل املقاييس الدولية غير شرعية وخمالفة لقرارات األمم ا
وقعت على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وتطالب منذ سنوات بجعل منطقة  ةاملتحدة ويف حين أن سوري

وية والبيولوجية ما تزال إسرائيل ترفض توقيع الشرق األوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيما
يف تكديس السالح أال ترون سيادة الرئيس أن هذه املواقف  معاهدة منع انتشار األسلحة النووية وتستمر

  واملمارسات اإلسرائيلية خمالفة ملفهوم السالم الذي تعملون من أجله؟
ا هي مسألة يجب أن حتل يف إطار عملية السالم املناطق املتنازع عليه أعتقد أن أية تسوية يف.. أوالً □  

  .وفقاً لقرارات األمم املتحدة قلت هذا يف بياين االستهاليل وهذا سوف يطبق
ثانياً ـ بالنسبة ملسألة األسلحة أعتقد أن خير فرصة أمامنا من أجل وضع حد للتسلح البيولوجي   

أن نعطي فرصة كاملة لعملية السالم اآلن والواليات  والكيميائي واألسلحة الفتاكة وحتى األسلحة التقليدية هي
  .املتحدة سوف تعمل وتبذل قصارى جهدها للتوصل إىل هذا الهدف

  
  :سؤال موجَّه للسيد الرئيس حافظ األسد ■  
إقامة عالقات دبلوماسية  ةانسحاب تام من قبل إسرائيل من مرتفعات اجلوالن فهل تقبل سوري إذا حدث  

ذلك العالقات التجارية والدبلوماسية والسياحية على نفس الطريق الذي قامت به مصر من  مع إسرائيل بما يف
  قبل مع إسرائيل؟

نتون نسعى إىل أن يكون السالم ياجلميع، جميعنا، ويف املقدمة الواليات املتحدة األميركية والرئيس كل □  
ى إىل حتقيق سالم حقيقي يؤمن احلقوق للجميع شامالً لكي يكون دائماً وأن يكون عادالً، يف هذا اإلطار نحن نسع

ويؤمن احلياة املستقرة للجميع ويف مثل هذا احلل تكمن مصلحة جميع شعوب املنطقة بل وجميع شعوب العامل 
نتون ومتطلبات السالم سنستجيب لها وهذا األمر كما يوكنا على وفاق يف وجهات نظرنا هذه أنا والرئيس كل

  .على طاولة احملادثات وليس يف مؤتمرنا هذاتعرفون يخضع للمحادثات 
  

  :نتونيسؤال موجَّه للرئيس كل ■  
وتعاونت من أجل عملية سالم  ةنفسها كشريك كامل ووسيط نزيه ورحبت سوري طرحت الواليات املتحدة  

بطريقة خمتلفة عن الطريقة التي تتعامل بها مع  ةتهم العامل ومع ذلك ال تزال الواليات املتحدة تتعامل مع سوري
  ما هو تفسيركم لذلك؟. إسرائيل وبخاصة يف جمال املساعدات املالية والعسكرية

حول بعض القضايا  ةلدينا بعض االختالفات عبر بعض السنوات مع سوري تكما وضحنا من قبل كان □  
وبعض ] حزب العمال الكردستاين. [ك. ك. ه وببما يف ذلك القضية التي تتعلق ببعض اجملموعات كحزب الل

القضايا األُخرى وتناقشنا بشأنها ملدة ساعة تقريباً دون أن نحاول حلها اآلن واتفقنا على شيئين وأعتقد أن هذا 
األول هو أنه إن تمكنا من أن نبقي عالقتنا على ثقة فيما بيننا كي نعمل من أجل حل سلمي يف الشرق : هام جداً

والشيء الثاين هو إننا نحتاج إىل إقامة عملية نزيهة تقام . إن هذا سوف يحسن عالقات بلداننا الثنائيةاألوسط ف
رسم خطة  تبادل معلومات وتمكننا من بين وزارة اخلارجية السورية ووزارة اخلارجية األميركية التي تمكننا من

نحرز تقدماً كبيراً وأن نحل املشاكل التي تفرق  ، نعتقد أنه بإمكاننا أن نقيم أوحمددة والتوصل إىل تعاون كامل
  .بيننا على أن تكون العالقات مبنية على أسس الثقة املتبادلة يف عملية السالم يف الشرق األوسط

  
  :نتونيسؤال موجَّه للرئيس كل ■  
سلحة مل ترد سيدي الرئيس على سؤال يتعلق فيما إذا كانت إسرائيل ستوقع على معاهدة عدم انتشار األ  

  ولبنان؟ ةالنووية، ولكن السؤال احلقيقي الذي أود طرحه هو عالقة سوري
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مل نناقش هذه املسألة اليوم ومل ندخل يف تفاصيل أي جزء من أجزاء عملية السالم ألن األطراف  □  
  .موجودة هنا وال يمكننا أن نناقش هذه املسألة بالتفصيل دون وجودهم وهذا غير الئق األُخرى غير

يقول يل أحد مساعدي وآسف للمقاطعة ولكني أود أن أكون على وضوح تام ) نتونياف الرئيس كلوأض(  
اللبناين  لقد ناقشنا بالفعل مسألة مسار السالم. وال أود أن أترك انطباعاً سيئاً أو خاطئاً جتاه السيد الرئيس األسد

األسد بأنه يجب أن تنجح عملية السالم على  السوري اإلسرائيلي أيضاً فوافق الرئيس بحيث يسير إىل جانب املسار
  .حريته واستقالله، ال أود أن أكون تركت انطباعاً خاطئاً بما يتعلق بهذه املسألة أن يكون ذلك بإعطاء لبنان

  
  :نتونيسؤال موجَّه للرئيس كل ■  
 ةأقوى لسورييف البيت األبيض طالبت بدور أكبر و] سبتمبر[يف مقابلتي معك يف الثالث عشر من أيلول   

يف عملية السالم وطلبت من السيد الرئيس األسد أن يكون له دور أكبر أيضاً، بما أنك التقيت بالسيد الرئيس األسد 
  للمرة األوىل ما هو انطباعك؟ كيف ترى دوره الشخصي يف التوصل إىل هذا االختراق أو إىل هذا التقدم؟

. يد الرئيس حافظ األسد ومثابرته يف االجتماعات من قبلأوالً لقد سمعت الكثير عن قدرة ومقاومة الس □  
وبعد اجتماع دام أربع ساعات وعشرين دقيقة اضطررنا لالستراحة، وفهمت أن ما سمعته عنه صحيح وأن حتمله 
كبير جداً فعالً ولكن تمكنا من خالل هذه الطريقة أن نتناقش بشأن عدد كبير من القضايا ليس فقط القضايا التي 

هن النظر فيها اليوم ولكن تمكنت أنا من أن أتعلم وأن أفهم مفهوم السيد الرئيس األسد الذي فاق العشرين نحن ر
يف  سنة بشأن بعض القضايا املتعلقة بالشرق األوسط وهذا قوّى اقتناعي بأنه لن يكون هنالك حل شامل سلمي

ه بشكل قيادي أو أن يتوىل به دوراً قيادياً وإذا إذا قبل السيد الرئيس حافظ األسد أن يشترك في الشرق األوسط إالّ
وفهمت تماماً . كان جميع القادة العرب يودون السالم فيجب عليهم جميعاً أن يحتلوا مركزاً قيادياً يف املفاوضات

  .أن الرئيس األسد ملتزم بعملية السالم وأن اآلخرين سوف يتجاوبون معه يف هذا االلتزام
  

  :نتونيكل سؤال موجَّه للرئيس ■  
نتون إذا كان السالم هو حاجة دولية واإلدارة األميركية تسعى بجدية إىل حتقيقه، يسيادة الرئيس كل  

وهو أيضاً حاجة أميركية وحاجة إسرائيلية وسورية فلماذا إذاً تتعثر عملية السالم بين احلين واآلخر وكيف 
  بات التي قد تبرز على الطريق يف املستقبل؟ستعالج اإلدارة األميركية، باعتبارها الراعي األهم، العق

إن هذه العملية غير سهلة ولو كانت سهلة حلللناها منذ زمن طويل، إن األطراف تتصارع منذ وقت : أوالً □  
هنالك تفاصيل كثيرة يجب ترتيبها وتنظيمها وعندما يكون  طويل وبينها خالفات هنالك عدم ثقة بين األطراف

عملية وعدم يقين فإن هذا بالطبع يتطلب وقتاً من أجل حل املشاكل، ما حتاول أن تقوم هنالك عدم وضوح يف أي 
به الواليات املتحدة هو أن تستفيد من برهة تاريخية مناسبة وهامة جداً، نرى أن هنالك رؤساء يفهمون مصلحة 

ا أن نفعله نحن هو أن شعوبهم ويعرفون أن احلل الشامل سوف يخدم مصلحة شعوبهم يف األمد الطويل، ما يمكنن
نبقي هذه العملية حية وأن ننمي الثقة بين األطراف وعندما تطرأ الصعوبات كما ذكرت فيما يتعلق باتفاق 

  .وشكراً. إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سوف نحاول أن نعيد األمور إىل نصابها
  

 



 

 
 

  

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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