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  نتونيوثائق اجتماع األسد ـ كل
  

  كلمة الرئيس حافظ األسد بعد انتهاء
  نتونيحمادثاته مع الرئيس بيل كل

  .16/1/1994جنيف، 
  
  

  السيد الرئيس
  سيداتي وسادتي

نتون وبيني أود اإلعراب عن ييف ختام احملادثات الهامة والبناءة التي تمت اليوم بين الرئيس كل
هذه احملادثات من عزم الواليات املتحدة على بذل كل ما يف وسعها للوصول بعملية  االرتياح العميق ملا عكسته

السالم إىل هدفها املنشود هدف إقامة السالم العادل والشامل يف املنطقة عن طريق تنفيذ قرارات جملس األمن رقم 
  .ومبدأ األرض مقابل السالم 425و 338و 242

يف  نتون للشؤون الداخليةياألهمية الكبرى التي يوليها الرئيس كل وأنني أقدر بهذا الصدد أنه بالرغم من
بالده فإنه قد أوىل أيضاً اهتماماً خاصاً كشريك كامل ووسيط نزيه ملساعدة األطراف على حتقيق سالم شامل ال 

  .يهم شعوب املنطقة فحسب بل وشعوب العامل بأسره
اً لسلسة من املراسالت واالتصاالت الهاتفية بيننا نتون تتويجيلقد جاء لقاء اليوم بيني وبين الرئيس كل

خالل العام املاضي وآمل أن يسهم لقاؤنا اليوم يف حتقيق تطلعات شعوب املنطقة بأن يكون هذا العام اجلديد هو 
عام استتباب السالم العادل والشامل الذي يضع نهاية ملآسي العنف واحلروب التي تعاين منها هذه الشعوب منذ 

  ...ديدةعقود ع
الثابت بأسس ومبادىء عملية السالم  ةنتون التزام سورييلقد أتيح يل خالل لقائنا أن أؤكد للرئيس كل

وإيماننا القوي بأن السالم ال يمكن أن يكون حقيقياً ودائماً ما مل يكن شامالً ومستنداً إىل مبادىء الشرعية الدولية 
ميع املسارات ألن شواهد التاريخ املاضي والراهن أثبتت أن والعدل، وهذا يعني العمل إليجاد حل عادل على ج

السالم املنفرد واحللول اجلزئية مل تستطع أن تؤمن قيام السالم احلقيقي يف املنطقة، ويف هذا الصدد أعرب عن 
الشامل وعلى هذا األساس اتفقنا على العمل معاً من نتون شخصياً ملتزم بهدف السالم يارتياحي ألن الرئيس كل

أجل إجناح اجلهود الرامية لوضع حد للصراع العربي اإلسرائيلي والتوصل إىل سالم شامل وحقيقي يمكن شعوب 
  .املنطقة من التركيز على تنميتها وتقدمها ورخائها

ن القضايا بما يف ذلك تلك املتعلقة لقد أتاح لنا هذا اللقاء أيضاً فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد م
بالعالقات الثنائية بين بلدينا، واتفقنا على أن الهدف النبيل الذي نعمل معاً من أجل حتقيقه يتطلب نقلة نحو 

األفضل يف تلك العالقات، كما بحثنا يف املسائل املتعلقة بالوضع اإلقليمي ويف كل ما من شأنه املساهمة يف 
  ....رار يف منطقة الشرق األوسطحتقيق األمن واالستق

تسعى إىل السالم العادل والشامل مع إسرائيل كخيار استراتيجي يكفل احلقوق العربية وينهي  ةإن سوري
  .االحتالل اإلسرائيلي ويمكن جميع شعوب املنطقة من العيش بسالم وأمان وكرامة

  .لقد حاربنا بشرف ونفاوض بشرف ونسامل بشرف
من أجل شعبنا ومن أجل مئات األلوف من الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الوطن نريد السالم املشرف 

  .وعن احلق

                                                 
 "17/1/1994، )دمشق" (البعث.  
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ومن أجل كل . من شهيد سقط دفاعاً عن الوطن واألمة وعن احلق العربي ةيكاد ال يخلو بيت يف سوري
مصالح  الذي يعيش ويستمر ويضمن يهؤالء، ومن أجل أبنائهم وأسرهم نريد سالم الشجعان، السالم احلقيق

  .اجلميع، ويعطي كل ذي حق حقه
وإذا توفرت الشجاعة الكافية لدى قادة إسرائيل لالستجابة ملثل هذه السالم فإن عهداً جديداً من األمن 

  .واالستقرار وعالقات سلم عادية بين اجلميع سينبثق يف املنطقة

  



 

 
 

  

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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