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  عبد احلليم خدام،  حديث صحايف لنائب الرئيس السوري،
  خطورة اللعب يف تفكيك العراق، ويؤكد  يحذر فيه من

  ال مفاوضات سرية بين إسرائيل  أن
  ]مقتطفات[ .وسورية

  

  
  على أي أساس تطالب سورية برفع احلصار عن العراق؟ ■
واملعاناة التي يعانيها املواطن العراقي  العراقي، العقوبات املفروضة على العراق أوقعت ضرراً كبيراً بالشعب □

. زالة هذه املعاناةإلإننا نتحدث دائماً ومنذ سنوات عن وجوب إيجاد السبل . مؤملة لنا جميعاً بقدر ما هي مؤملة له
: نفسهوبالتايل هناك سؤال يطرح . ن ال بد من تنفيذ كل قرارات جملس األمنأويف طبيعة احلال قلنا وال نزال نقول 

  .هل تم تنفيذ كل القرارات أم ال؟ هذا موضوع مل يُطرح للمناقشة ال يف اإلطار العربي وال يف اإلطار األجنبي
، اهتمام الناس، وهي ملاذا ال تعاقب إسرائيل كما يعاقب العراق؟ بل ملاذا هناك نقطة تثير االهتمام  

ألعمال العدوانية املوجهة كل يوم سواء يف فلسطين حتُمى إسرائيل من أي قرار يمكن صدوره يف جملس األمن ضد ا
  أو اجلوالن أو جنوب لبنان؟

هذا الوضع . نحن ال نتحدث عن حال معينة يف سياستنا العربية، نحن نتحدث عن وضع عربي عام  
ارة أيضاً إىل إفرازات جديدة ضاستمرار هذا الوضع العربي سيؤدي العربي كانت له إفرازات يف املرحلة السابقة و

بالوضع العربي، لذلك ال بد من مناقشة كيفية حتسين مناخ العمل العربي ووضع أسس جديدة بما يؤدي إىل صب 
  .اجلهود خلدمة املصلحة العليا لألمة العربية، ويف مقدمها دفع ما يؤدي إىل تاليف اخملاطر

  
  هل رفع احلصار يؤدي إىل تقوية الرئيس صدام حسين؟ ■
ال . العراقية معروفة ومن قبل احلرب العراقية ـ اإليرانية وقبل الدخول العراقي إىل الكويت عالقتنا مع احلكومة □

  .نريد أن نرى األمور من خالل العالقات الثنائية بين هذا البلد أو ذاك، بل يف اإلطار العربي العام
  

  ؟ما هي اخلطوة املقبلة بعد زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز لدمشق ■
نائب رئيس الوزراء العراقي طلب زيارة سورية إلطالعنا على الوضع القائم واألزمة القائمة مع الواليات  □

حتدث الرجل عن مراحل عمل جلان التفتيش وما قدمته احلكومة العراقية من تسهيالت ثم كيف تطورت . املتحدة
قال أنهم نفذوا كل . يكون هناك نور يف نهاية النفق األمور واملبادرة الروسية، وأكد أن املهم بالنسبة إليهم هو أن

  .ما هو مطلوب منهم يف جملس األمن، وجرى حديث عن الوضع العربي العام
  [.......]  
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  هل لتركيا مطامع يف شمال العراق؟ ■
ى ما أكثر من جهة دولية لها أطماع، إضافة إىل بعض اجلهات اإلقليمية، يف العراق، ومعظم الدول العربية ير □

أعتقد . نرى من خطورة االجتياح التركي لشمال العراق واحملاوالت الهادفة إىل خلق حالة انقسام وطني يف العراق
  .أن معظم األطراف العربية مقدر خلطورة اللعب يف تفكيك البنية الوطنية يف العراق

  [.......]  
  

  هل تعتقدون أن ال أمل أبداً بتحريك عملية السالم طاملا أن بنيامين نتنياهو رئيس للحكومة اإلسرائيلية؟ ■
إذاً األمر . اجلانب العربي أعلن التزامه عملية السالم، ولوال قبول سورية املبادرة األميركية ملا عُقد مؤتمر مدريد □

التي تطرح مفاهيم للسلم تتعارض مع األسباب التي أدت إىل  يتعلق بالسياسة اإلسرائيلية نفسها، هذه السياسة
  .يريدون األرض والسالم) اإلسرائيليين(إن الصراع بدأ حول األرض يف حين أنهم . الصراع

إذاً املوضوع مرتبط بتغيير السياسة اإلسرائيلية، عندما تغير احلكومة اإلسرائيلية سياستها وتعود إىل   
رابين فإن املفاوضات ) يتسحاق(مدريد، وتقبل ما التزمت به حكومة  أي مرجعية العملية السلمية، مرجعية

  .ستأنف بسرعةتُ
  

  هل جرت مفاوضات سرية مع اإلسرائيليين؟ ■
  .ليست هناك اتصاالت سرية □

  
  وال حتى يف حضور األميركيين؟ ■
  .وال حتى يف حضورهم □

  
  ملاذا تراجع الدور األميركي؟ ■
تعاملنا مع الدور األميركي بكل جدية لكن الذي . عدم ممارسة ضغوط على حكومة نتنياهو ألسباب عدة، أوالً، □

يضع العقبات هو اجلانب اإلسرائيلي، وكان متوقعاً من واشنطن بحكم عالقاتها اخلاصة مع إسرائيل أن تمارس 
ل إذ إن احلكومة هذا مل يحص. ضغوطاً وإجراءات لدفع احلكومة اإلسرائيلية كي تعود إىل الطريق الصحيح

  .اإلسرائيلية تتعنت وهذا التعنت ال يجد الرد املناسب من واشنطن
  

  هل تعتقد أن تغيير السفير األميركي يف دمشق كريستوفر روس مؤشر إضايف إىل تراجع الدور األميركي؟ ■
  .انتهت مدة روس كما أنه مُدد له مرات عدة، وصار له أكثر من ست سنوات. ال □

  
  وقف السوري من انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟ما هو امل ■
إذا أرادت إسرائيل االنسحاب من أرض عربية هل ال يالقي ذلك الترحيب؟ هي دخلت واحتلت ويجب أن  تخرج،  □

لكنها تريد عقد صفقة مع احلكومة اللبنانية لضمان أمنها، فكان الرد اللبناين من رئيس احلكومة بأن اللبنانيين ال 
سيتهمون لبنان وسيعودون ) اإلسرائيليين(ن ضمان أمن إسرائيل، ألنه إذا حصلت أي مشكلة غداً فإنهم يستطيعو
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عندما تذرعت إسرائيل بعملية حصلت يف أوروبا كي تدخل إىل  1982لالحتالل كما حصل يف اجتياح العام 
  .لبنان

فإن لبنان  425تنفيذ القرار يف كل األحوال إذا أراد اإلسرائيليون االنسحاب من دون قيد أو شرط و  
أما إذا أرادوا املناورة لتحقيق مكاسب على حساب لبنان فالرد موجود . وسورية وبقية العامل العربي ترحب بذلك

  .عند الدولة اللبنانية
  [.......]  

  
 



 

 
 

  

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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