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  مؤتمر صحايف مشترك للرئيسين
  حافظ األسد وحسني مبارك

  ]مقتطفات[ .8/7/1993، الالذقية
  

    
إىل أي مدى حدث تقدم يف حمادثات اجلولة العاشرة : كان السؤال األول موجهاً إىل السيد الرئيس وهو  

  ؟السورية وهل تقوم الواليات املتحدة بدورها كشريك كامل يف هذه املفاوضات على الساحة
  : وقد أجاب عليه السيد الرئيس قائالً  

وربما . يف الواقع وكما أخبرنا الوفد السوري مل يحدث أي تقدم، ويف بعض التعابير حدث بعض التراجع
  .سمعتم تصريحات السيد موفق العالف رئيس الوفد السوري الذي أكد ذلك

وا يف تصريحات خمتلفة سمعناها وحول دور الشريك الكامل لقد أكد ذلك األميركيون لنا مباشرة وأكد
وهناك شيء أو بعض النشاط األميركي لكن هذا مل ينعكس على احملادثات وعلى مواقف املفاوض . جميعاً

  .اإلسرائيلي
  :وكان السؤال الثاين موجهاً إىل الرئيس مبارك وجاء فيه

ن أحبطت إسرائيل سيادة الرئيس حممد حسني مبارك، من خالل اتصاالتكم مع خمتلف األطراف وبعد أ
  عشر جوالت هل ترون جدوى من استمرار عملية السالم؟

  :وقد أجاب عليه الرئيس مبارك قائالً
رأيي أن استمرار التفاوض عملية رئيسية وال أتوقع إطالقاً لقضية معقدة مثل القضية الفلسطينية وقضية 

لكن .. حل يف جولة أو جولتين أو عشر جوالتالشرق األوسط التي ستدخل عامها اخلامس واألربعين تقريباً أنها ست
مقابل االقتراحات  فنحن أيضاً عندنا اقتراحات كثيرة وإذا كانت هناك اقتراحات. ال بد أن نستمر يف املفاوضات

. املقدمة، لكن االنسحاب من املفاوضات كما قال سيادة الرئيس حافظ األسد سيضر القضية وسنكون اخلاسرين
نحن رغم ما حدث من عدم إحراز تقدم يف اجلوالت السابقة سنستمر يف التفاوض وهذا عين .. الرئيس حافظ قال

العامل كله يريد السالم ونحن كلنا نريد .. العقل يف التفاوض، ورغم العقبات ال بد يف النهاية أن نصل إىل السالم
وأمان لكل املنطقة بما فيها إسرائيل  أمن. السالم سالم لسورية ـ سالم للدول املعنية كلها وحل القضية الفلسطينية

  .أعتقد أن التفاوض عملية مهمة .هذا هو أملنا كلنا
[.......]  

أعلنت الواليات املتحدة أنها عازمة على تطبيق مبدأ الشريك الكامل والنزيه : وسئل الرئيس مبارك
هل تعتقدون من خالل عالقاتكم مع . واحملايد وحتى اآلن يبدو أن النتائج التي ظهرت لهذه املقولة ليست إيجابية

الواليات املتحدة األميركية أنها ستكون جادة يف تطبيق هذا الشعار يف املستقبل وأنها ستكون فعالً حيادية 
  ونزيهة يف املفاوضات؟

  :وقد أجاب عليه الرئيس مبارك قائالً
يات املتحدة األميركية، جتعلنا ال أستطيع أن أتكلم باسم الواليات املتحدة األميركية، فعالقاتنا مع الوال

واملساعدة يف احلل من قبل دولة كبيرة . نقول إنها لن تستطيع أن تضغط على دولة وإنما يمكن أن تساعد يف احلل
  .ودولة عظمى كالواليات املتحدة األميركية، عامل له قيمته وله تأثيره على عملية السالم

ار إىل حدوث تراجع يف املوقف األميركي من عملية السالم وانطالقاً من توهم أن السيد الرئيس قد أش  
  .طرح على الرئيس مبارك سؤال عما إذا كانت احملادثات قد تناولت موضوع هذا التراجع

  :وقد أجاب السيد الرئيس على السؤال مصححاً قائالً  
عن الوضع العاملي ككل الواقع هو أنني مل أحتدث عن الدور األميركي تراجعاً أو تقدماً، لكن كنت أحتدث   

فأنا قلت إن الواليات املتحدة أكدت هذا . وفيما يتعلق بعرض الواليات املتحدة أو حديثها عن دور الشريك الكامل
ومارست بعض النشاط يف هذا اإلطار، ولكن مل جند له انعكاساً على املوقف اإلسرائيلي وبالتايل مل يؤد إىل تطور 
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ن ن نكون منصفين ومهما كان رأينا، إع ال نستطيع حتى اآلن أن نقول، إذا أردنا أويف الواق. ما على احملادثات
. الواليات املتحدة فيما يتعلق بدور الشريك الكامل ال تنوي أن تفعل وليس لدينا ما يدعم هذا الرأي فيما لو قلناه

علينا أن . ؤكدون على جديتهموهم يؤكدون باستمرار سواء من خالل املراسالت أو من خالل املقابالت على هذا وي
  .ننتظر وال يجوز أن نحكم بهذه السرعة ألن هذا الكالم حول دور الشريك الكامل ما زال حديث العهد

  



 

 
 

  

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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