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  مؤتمر صحايف مشترك
  سالمالشأن يف  للرئيسين حسني مبارك وحافظ األسد

  .27/3/1993، القاهرة
  

    
  :وكان السؤال األول موجهاً إىل الرئيس مبارك وهو  
    يرى املواطنون العرب يف كل لقاء بين القاهرة ودمشق بارقة أمل ونقطة ضوء يف الواقع العربي احلايل

وانعكاساتها على  إلقاء الضوء على نتائج حمادثاتكم مع السيد الرئيس حافظ األسدغير املريح فهل تتفضلون ب
  .مستقل العملية السلمية التي تشغل الناس هذه األيام

   ًوقد أجاب الرئيس مبارك قائال :  
أرحب بأخي الرئيس حافظ األسد ولو أنه اآلن يف بلده إننا نلتقي باستمرار ونتبادل اآلراء يف قضية   

رق األوسط ويف سائر القضايا العربية والقضايا الدولية احمليطة بنا والتي تؤثر على أمتنا العربية وتؤثر علينا الش
كدول وقد تبادلت اآلراء مع األخ الرئيس حافظ األسد بالنسبة لعملية السالم ونحن نتمنى أن تبدأ احملادثات يف 

األسد نبذل كل اجلهود من أجل أن تستمر األطراف املعنية ميعادها ولكن هناك بعض العوائق وأنا والرئيس حافظ 
  .يف حمادثات السالم ويف امليعاد املقترح

    وسئل السيد الرئيس حافظ األسد عن تعريف سوريا للسالم الذي تريده يف ضوء عدم إعالن إسرائيل عن
  .رياحجم انسحابها من اجلوالن بانتظار معرفة نوعية وماهية السالم الذي تريده سو

   ًوقد أجاب السيد الرئيس على هذا السؤال قائال:  
إن إسرائيل من طرحها هذا تريد عرقلة مسيرة السالم بالدرجة . لقد أجاب اجلانب السوري على هذا السؤال  

  .األوىل
وقد قال . بما يحاولون أن يركزوا عليه ويسمونه ماهية السالم إن اجلوالن أرض سورية وغير مرتبط  
ارجية السوري يف وقت سابق ما قاله الوفد السوري املفاوض أيضاً من أننا نريد السالم العادل وفقاً وزير اخل

  .لقرارات األمم املتحدة وبما يؤمن االستقرار يف هذه املنطقة التي نعيش جميعاً فيها
قال وزير اخلارجية إننا نريد سالماً كامالً وعلى اإلسرائيليين أن يقولوا إنهم يريدون انسحاباً كامالً لقد   

  .ألننا نحن نريد انسحاباً كامالً
  .السالم هو السالم وال توجد تفسيرات كثيرة له واألرض الوطنية هي األرض الوطنية  
  [.......]  
   تقبل إعالن دمشق فقالوأجاب السيد الرئيس على سؤال حول مس:  
خالل لقائي السابق مع الرئيس مبارك يف دمشق قال كالنا ما معناه أن إعالن دمشق فيه مصلحة عربية   

  .ولكن إنْ كان هناك من ال يرحب بذلك فال مانع لدينا
اجلميع يقولون إن اإلعالن حاجة للجميع  ،إننا نسمع كالماً من اجلميع من سوريا ومصر ودول اخلليج  

  .وما دام األمر كذلك فيجب أن نتبناه جميعاً
    وردّ السيد الرئيس على سؤال حول استعداد سوريا للمشاركة يف حمادثات السالم بغض النظر عن

  :مشاركة الفلسطينيين فقال سيادته
لقد انطلقنا منذ البداية من اجتاه حتقيق سالم شامل وهذا املنطلق ال لبس فيه وال غموض وهو مؤكد   

ليه يف الوثائق التي جرى االتفاق بشأنها مع كل األطراف وبشكل خاص مع اجلانب األميركي باعتباره كان ع
  .صاحب املبادرة صاحب املشروع األميركي

السالم الذي نحن نريده ونسعى إليه هو السالم الشامل ونؤكد اآلن كما أكدنا يف املاضي أن أي سالم يف   
ليس سالماً وال أحد يستطيع أن يحافظ على استمراريته ألننا نحن العرب أمة واحدة  املنطقة ما مل يكن شامالً فهو

  .ومهما يكن بيننا من وجهات نظر فنحن يف النهاية ال بد أن نكون مع من يُعتدى عليه من العرب
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م ميع العرب وغير العرب يجب أن يكون السالم شامالً وإال فإن أي سالاجلفإذا أردنا السالم وملصلحة   
غير شامل مصيره الفشل وعلى كل حال أريد أن أقول إن كل ما سمعناه من كل اآلخرين هو أنهم يؤيدون وجهة 

  .النظر وهي بطبيعة احلال وجهة النظر العربية القائلة بضرورة أن يكون السالم سالماً شامالً
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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