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  حسني مبارك وحافظ األسد  مؤتمر صحايف مشترك للرئيسين
  فيه تشاؤماً إزاء مستقبل عملية السالم يبديان

  ]مقتطفات[ .2/5/1997، شرم الشيخ
  
  

  [.......]  
الرئيس حافظ األسد أود أن أعرف من سيادتكم شيئاً بالنسبة ملوضوع الرأي العام اإلسرائيلي الذي أصبح قوة  ■

  حلايل ما هو تصوركم لتأثير ذلك على جمريات األمور يف احلكومة اإلسرائيلية؟ضاغطة يف الوقت ا
  الرأي العام يف إسرائيل يضغط على احلكومة اإلسرائيلية؟ □

  
  ويؤثر على شعبية نتنياهو فلم تصبح له شعبية على اإلطالق؟. نعم ■
ليس ظاهرة اآلن أو يختلف اآلن عما كان والله املعلومات التي تصلنا جميعاً هي أن الوضع الشعبي يف إسرائيل  □

ويفترض يف مثل هذه الظروف ويف مثل هذا الوضع الداخلي يف إسرائيل أن يكون لهذا أثر بل ال . عليه يف املاضي
وعلى النمو أو التراجع يف الوضع احلايل،  بد أن يكون له تأثير لكن إىل أي حد؟ هذا األثر يتوقف على االستمرارية

مواقف متضاربة متباعدة بين طرف وطرف يف هذا وهناك من يريد أن ينسف عملية السالم، هناك  واضح أن هناك
لكن . أن نقول رغم كذا أو كذا بهذه الضغوط. من يريد أن يدفع بعملية السالم، فاألثر ال نستطيع أن نتحدث عنه بدقة

  .عب أن نحددماذا ستكون النتيجة أو األثر النهائي، من الص.. بالتأكيد لها آثارها
  

سيادة الرئيس مبارك زرتم مؤخراً عدداً من الدول العربية الشقيقة وأجريتم حمادثات مع قادتها حول تطورات  ■
  لو سمحت؟.. ما هي احلصيلة التي وصلتم إليها يف هذه احملادثات. املنطقة

ملعلومات العامة، لكن يف مثل ال أستطيع أن أقول لك عن احلصيلة، وقد تكون اتصاالت خاصة طبعاً نتطرق إىل ا □
ولكن يمكن أن تديل بهذه التفاصيل الدول . هذا احملفل ال يمكن أن أتكلم عن تفاصيل ما دار يف جميع هذه البالد

: إذا كان هناك جمال للكالم يف هذا املوضوع، وأريد أن أعلق على السؤال اخلاص بالرأي العام اإلسرائيلي أنفسها،
هذا أمر داخلي ال نتدخل فيه . لعام اإلسرائيلي من ناحية أن يسقط حكومة أو ال يسقط حكومةنحن ال يهمنا الرأي ا

وأعتقد أنه إذا كان الرأي العام . ولكننا نقول للشعب اإلسرائيلي كلنا نريد السالم، والشعب اإلسرائيلي يريد السالم
لكن نحن ال نطلب من الرأي العام  جوههناك يساند السالم فال بد أن يتحرك يف إطار السالم، وهذا هو ما نر

  .اإلسرائيلي أن يسقط حكومة أو يأتي بحكومة أُخرى
  [.......]  

  
سيادة الرئيس مبارك، هل بحثتم مع السيد الرئيس حافظ األسد الدعوة إىل قمة عربية، وهل ستكون هذه القمة  ■

  قد قمة عربية يف الوقت الراهن؟مصغرة أم موسعة يف حال االتفاق عليها؟ وبرأيكم ما هي املصوغات لع
أنا بحثت مع أخي الرئيس حافظ األسد موضوع القمة العربية، وأعتقد أننا متفقان يف الرأي على أن قرارات  □

عندما نصل إىل طريق  القمة العربية السابقة تكفي يف الوقت احلايل، وال داعي اآلن للدعوة إىل قمة عربية جديدة إالّ 
  .نصل إىل هذا احلد تاج إىل قرارات جذرية، وأتمنى أالّمسدود نهائياً، ويح

  
هل تطرقت مباحثاتكما اليوم إليجاد بدائل عربية حمددة جتاه ما تشهده الساحة العربية اآلن من : سؤال مشترك ■

يف مواقف بعض الدول األوروبية جتاه عملية  تجمود اجملهودات األميركية يف عملية السالم، ووجود بعض تغييرا
  لسالم وأيضاً جتاه التشدد اإلسرائيلي؟ا

                                                 
 "3/5/1997، )القاهرة" (األهرام. 
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حالياً أمام اجلمود يف قضية السالم سواء من هنا أو من هناك كلنا نفكر كيف نحرك القضية : الرئيس مبارك □
تفكر يف االجتاه نفسه الذي نفكر  نحن نفكر، وأميركا تفكر، ونتشاور بصفة مستمرة وأرجو أن تكون إسرائيل أيضاً

. أعتقد أن الشعب اإلسرائيلي يريد السالم. كيف نحرك قضية السالم قبل أن تدفن، وهذا خطير جداً. فيه جميعاً
أميركا تريد أن يقوم هناك سالم يف منطقة الشرق األوسط ألنها راعية، ولها . الشعب املصري يريد السالم

وال يزال هناك تفكير حتى اآلن وهناك تبادل آراء، لكننا مل نصل إىل أسلوب . سطمصاحلها يف منطقة الشرق األو
  .لتحريك هذا املوضوع حتى اآلن

  
الرئيس األسد بعد وصول نتنياهو للحكم يف إسرائيل، تبددت اآلمال التي كانت معقودة على قيام سالم عادل  ■

بصيص نور أو أمل يف نهاية النفق املظلم؟ وهل يمكن هل جتدون . وشامل يف املنطقة على األسس التي اتفق عليها
  هذا اجملال؟ن تلعب دوراً مؤثراً وفعاالً يف ألوروبا أ

أوروبا . وأنا عبرت عن رأيي هذا مرات كثيرة. ال شك يف أن أوروبا لها دور، ويجب أن نؤيده ويجب أن ندعمه □
هو األمل فيما يتعلق بعملية السالم، يف الواقع يف هذه أمّا ما . قادرة على أن تأخذ دورها، وأن يكون لها شأن كبير

هل . املرحلة ـ كما أرى ـ ال يستطيع أحد أن يحدد وهو واثق مما يحدد، ال يستطيع أن يحدد خاصة باالجتاه اإليجابي
ي أحد سيكون هناك سالم أم ال؟ يف الواقع ما نراه اآلن، وأظن جميعكم كذلك، ال يوجد هناك ما يجعل أو ما يدفع أ

أنتم جميعاً تسمعون تصريحات احلكومة . من املواطنين العرب وغير العرب إىل االعتقاد أن السالم أبوابه مفتوحة
فحتى . وال توجد األعمال وال األقوال التي تبعث عن أن االجتاه هو اجتاه سالم. اإلسرائيلية، التصريحات واألعمال

وأتمنى . أبواب السالم من وجهة نظري ليست بخير، وهي مغلقةاآلن يف هذه اللحظة ويف ضوء الوضع احلايل، 
طبعاً أن يكون واقع األمر غير هذا، ألننا متمسكون نحن بالسالم ونأمل أن ما أقوله عن غياب التقدم يف عملية 

  .السالم يتحقق عكسه يف املستقبل
  

نشرت جريدتا  رة أخيراً خاصة بعد أنتلوح إسرائيل بتهديدات لسورية بين احلين واآلخر وقد ازدادت هذه النب ■
من " 29ميغ "اإلسرائيليتان بأن سورية تعاقدت على شراء صفقة طائرات مقاتلة " هآرتس"و" يديعوت أحرونوت"

فما هو املوقف السوري من هذه " يف إكس"روسيا كما أنها تقوم بتصنيع بعض األسلحة البيولوجية من نوع 
  آخر كيف تستقبل سورية هذه التهديدات؟التهديدات اإلسرائيلية أو بمعنى 

على كل حال من يملك السالح النووي ال يحق له أن ينتقد اآلخرين بأي سالح يملكونه وإذا : الرئيس حافظ األسد □
كانوا يريدون نزع السالح فلنبدأ بالنووي ونحن العرب عموماً ُ جاهزون للتخلص من األسلحة األُخرى، لكن 

هزت أرضية لسورية وما راح يهز سورية ال التهديدات وال أي شيء آخر يف هذا االجتاه،  التهديدات سمعناها، ما
نحن نريد السالم ولكنه العادل الشامل يعيد احلقوق ألصحابها بدون نقص وبدون اإلساءة إىل كرامات الناس وإىل 

اآلن إن طريقنا طويل وال بد لنا معنويات الشعوب يف هذه املنطقة، نريد هذا السالم ومع ذلك أنا أستطيع أن أقول 
  .أن نسير عليه حتى النهاية

  [.......]  
  
  



 

 
 

  

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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