
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  169ص ،)2008صيف /ربيع( 75-74،العدد 19المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  حديث للرئيس بشار األسد مع بعض رؤساء حترير الصحف اإلماراتية
  يتناول فيه املفاوضات مع إسرائيل 

  2/6/2008أبو ظبي، 

  

وقال . أكد الرئيس السوري بشار األسد أن زيارته لإلمارات تأتي يف اطار التعاون والتشاور املستمـر بين البلدين
ين باإلضافة اىل متابعة قرارات القمة العربية األخيرة التي عقدت يف إنها تناولت العالقات الثنائية بين البلد

  . دمشق
  

وقال إنه أطلع املسؤولين يف الدولة على نتائج اجلولة األوىل من املفاوضات غير املباشرة للسالم مع إسرائيل 
  .والتي جرت مؤخرا عبر وسيط تركي

  
الصحف احمللية واإلعالميين صباح أمس بقصر  واضاف الرئيس السوري خالل لقائه مع بعض رؤساء حترير

اإلمارات أنه سيتابع جولة للعواصم العربية ملناقشة القضايا التي طرحتها القمة العربية باإلضافة إىل امللف 
  .وقال إن جولته احلالية لن تشمل الرياض، من دون أن يستبعد زيارتها يف جوالت قادمة. اللبناين

  
  الشأن اللبناين

  
تعلق بالشأن اللبناين بارك األسد اتفاق الدوحة الذي وقع مؤخرا بين اللبنانيين، وقال إن سوريا حريصة وفيما ي

  . على استقرار لبنان وجتنيبـه أزمات ال تؤثر على لبنان فحسب، ولكنها تؤثر بطبيعة احلال على سوريا
  

ان، مشيرا إىل أن دمشق دعمت بقوة اتفاق وأكد الرئيس السوري أن العامل بدأ يتفهم موقف بالده من الوضع يف لبن
وقال إن سوريا استثمرت دماء . الدوحة وأنه شخصيا كان قلقا من حتول األزمة اللبنانية األخيرة إىل حرب أهلية

  .وأمواالً لدعم االستقرار يف لبنان، مؤكدا أن سوريا مع كل اجلهود الداعمة الستقرار لبنان
  

يف لبنان قال األسد إن موضوع فتح سفارة ألي بلد يتطلب وجود عالقة جيدة  وفيما يتعلق بفتح سفارة لسوريا
دفعنا إىل تأجيل هذا املوضوع إىل حين تشكيل حكومة وحدة ''بين اجلانبين، واضاف إن االنقسام احلايل يف لبنان 

  .وطنية يف لبنان
  

احلوار، مشددا على أن بالده على  انطالقا من حرص سوريا على 2005وقال إن فتح السفارة كان مطلبه منذ عام 
  . استعداد للتعامل مع أية حكومة وطنية بغض النظر عن األشخاص

  
وفيما يتعلق بترسيم احلدود بين البلدين، قال إن املشكلة ليست بين سوريا ولبنان ولكنها بين لبنان وإسرائيل 

  .هزون لترسيم احلدود مع لبنانحيث إن هناك احتالال ألراض لبنانية وعندما حتل هذه املشكلة نحن جا
  

  .وأكد أن أحد أهداف زيارته احلالية للدولة دعم الوفاق الوطني اللبناين
  

  مع إسرائيل  املفاوضات
                                                 

  3/6/2008(اإلماراتية " االتحاد"الموقع اإللكتروني لصحيفة : المصدر:(  
http://www.alittihad.ae/details.php?id=24332&adate=2008  
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وحول املفاوضات السورية اإلسرائيلية قال إن هناك مفاوضات غير مباشرة بوساطة تركية حيث كانت سوريا قد 

  . عادة اجلوالناشترطت لهذه املفاوضات قبول إسرائيل بإ
  

. وقال إن جناح هذه املفاوضات مرهون باستمرار احلكومة احلالية يف إسرائيل واملتغيرات السياسية يف العامل
واضاف إن املفاوضات يف املرحلة األوىل ستتم بصورة غير مباشرة، وال حتتاج حاليا إىل راع، ولكنها يف مراحل 

ل الواليات املتحدة األميركية بصفتها قوة عظمى ولها عالقات قوية الحقة بحاجة إىل رعاية دولية وخاصة من قب
  . ومميزة مع إسرائيل

  
وقال الرئيس السوري إن مرجعيته يف هذا الشأن هي مرجعية مدريد األقدم من املبادرة العربية، التي قال إننا 

مقابل السالم، مؤكدا يف الوقت ذاته ألنها تعتمد مرجعية مدريد ومبدأ األرض  - أي املبادرة العربية-وافقنا عليها 
  1967.عدم تنازل سوريا عن شرط انسحاب إسرائيل من اجلوالن والعودة إىل خط الرابع من يونيو

  
وقال إن مسار املفاوضات السوري اإلسرائيلي لن يكون على حساب املسار الفلسطيني، مشددا على عدم ضرورة 

املسار السوري سيكون داعما للفلسطينيين، وقال لن يكون هناك وفد مؤكدا بأن . ربط املسارين يف عملية السالم
  .سوري فلسطيني موحد، بل سيكون هناك وفدان، ودعا الفلسطينيين إىل توحيد صفوفهم

  
وقال إن الوحدة الفلسطينية هي أساس حلل القضية وأن مسار املفاوضات السورية اإلسرائيلية داعم للقضية 

كما نفى وجود أي رابط بين مفاوضات السالم والعالقات السورية اإليرانية التي قال  .الفلسطينية وليس أساسيا
  .إنها لن تكون ثمنا لهذا اإلطار

  
وفيما إذا كان هناك توجه جلمع الفرقاء الفلسطينيين على غرار اتفاق الدوحة قال إن الوضع اللبناين خمتلف 

ية مشيرا إىل أن النقاش الفلسطيني الفلسطيني عبر وسائل وهناك املبادرة اليمنية التي عرضت يف القمة العرب
اإلعالم غير مقبول مؤكدا أن املطلوب تصور مكتوب على شكل بنود من كل طرف حول وجهات نظرهم عندها نقوم 

الرئيس الفلسطيني بدورنا كرئاسة للقمة يف سوريا باإلضافة إىل اليمن أصحاب املبادرة وقال إننا طلبنا من 
  . حممود عباس قبل شهر تزويدنا بالتفاصيل حول وجهة نظر فتح

  
  العالقة مع السعودية ومصر

  
وفيما يتعلق بالعالقات بين سوريا وكل من السعودية ومصر، قال الرئيس السوري ال توجد مشكلة بين سوريا وكل 

ناك مشكلة من اجلانب السوري، وعلى اجلانب من مصر والسعودية، ولكن هناك اختالفا يف الرأي، وال توجد ه
موضحا أن هناك تصريحات األسبوع املاضي ذكرت أن اخلالفات بخصوص األزمة . اآلخر أن يحدد املشكلة

ونفى أن تكون . اللبنانية ونسأل هل هناك موضوع آخر للخالف بعد أن حلت األزمة اللبنانية ونحن يف انتظار الرد
وقال إن اخلالفات يف . مع مصر والسعودية لتوضيح وجهة نظر دمشق وإزالة سوء الفهم  هناك مبادرة سورية للقاء

  .وجهات النظر شيء طبيعي وأنه ال حاجة للوساطة بين األشقاء
  

وعلى صعيد العالقات مع الواليات املتحدة قال الرئيس السوري إن دمشق تتطلع إىل عالقة متوازنة وجيدة مع 
ارة احلالية يف أميركا يشكو منها حتى حلفاؤها األوروبيون، وال نستطيع أن نأمل الكثير أميركا، ولكن لألسف اإلد

  .من إدارة تعيش أيامها األخيرة
  

وعن العالقات السورية الفرنسية قال إنها تمر يف الفترة احلالية بمستوى أفضل مما كانت عليه خاصة بعد أن بدأ 
  بنانية والوضع اللبناين العامل يتفهم املوقف السوري من األزمة الل
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  تأييد حق اإلمارات يف اجلزر احملتلة

  
وردا على سؤال يتعلق بتوظيف عالقات سوريا اجليدة مع إيران حلل قضية اجلزر اإلماراتية احملتلة، قال الرئيس 

ـــوري الذي السوري إن القمة العربية األخيرة يف دمشق أكدت حق اإلمارات يف جزرها احملتلة، وهذا هو املوقف الس
يتناغم مع كل املواقف العربية بشأن ملكية اإلمارات جلزرها احملتلة، داعيا يف الوقـت ذاته إىل احلوار حلل هذه 

  .القضية
  

وأكد أن الدور السوري يف هذه احلالة يدعم العالقات العربية اإليرانية، ونحن لسنا مع إيران ألننا ضد العرب، 
ذ األزل، وليست مزروعة يف املنطقة كأسرائيل، ولدينا عالقات جيدة معها، واحلل فإيران موجودة يف املنطقة من

مؤكدا أن العالقات السورية . ونحن ضد احلرب ومع احلق دائما وثبت صحة موقفنا. األفضل دائما هو احلوار
  . اإليرانية ال يمكن أن تكون على حساب العرب

  
ضت إيران لضربة أميركية قال إن سوريا ضد احلرب، وجيران وردا على سؤال حول املوقف السوري إذا ما تعر

إيران هم من سيكونون املتضرر األكبر، وهذا ما أوضحوه للواليات املتحدة األميركية، ولكن اإلدارة األميركية 
  . تخطىء مثلما أخطات دائما يف معظم املناطق

  
  الضربة اإلسرائيلية واإلصالحات 

  
وجود برنامج سري نووي سوري بالتعاون مع كوريا الشمالية، قال األسد إن  وفيما يتعلق باالتهامات حول

عالقتنا مع بيوجن ياجن واضحة ومعلنة وال توجد أية قيود دولية أو حظر دويل عليها، أو التعامل معها، مؤكدا يف 
ا نوويا، وقال إن الوقت ذاته أن املوقع الذي تم قصفه يف الغارة اإلسرائيلية يف سبتمبر املاضي مل يكن موقع

قصفه جاء بهدف توجيه اتهامات لسوريا، واستطرد قائال إذا كانت هناك برامج نووية ملاذا مل يتم طلب اخضاع 
  .هذا املوقع للتفتيش الدويل عوضا عن قصفه ثم إطالق االتهامات بعد ذلك

  
ا طاقة املستقبل وسيحتاج اليها وأكد األسد على حق الدول يف االستفادة السلمية من الطاقة النووية، وقال إنه

العامل العربي ان عاجال أم آجال، وقال إن وجود عمل عربي مشترك للحصول على الطاقة النووية السلمية هو 
  .''من وجهة نظرنا''األجدى 

  
العام املاضي،  6,1وحول مسيرة اإلصالحات يف بالده، قال إن سوريا قد حققت قفزات يف النمو االقتصادي بلغ 

ف النقاب عن وجود حزمة من القوانين اجلديدة املتعلقة باالستثمار وافتتاح عدد من البنوك اجلديدة يف وكش
واشار إىل أن تواجد الشركات اإلماراتية مل . سوريا، وقال نحن يف طريقنا الفتتاح سوق لألسهم خالل عامين

ن ذلك يجسد عمق العالقات اإلماراتية ينقطع خالل الفترة التي وصفها بالصعبة التي مرت بها سوريا، وقال إ
  .السورية

  
وعلى الصعيد السياسي قال األسد إن هناك توجهاً لتوسيع املشاركة السياسية من خالل إيجاد جملس للشورى 

  .سيتم اإلعالن عنه، كما سيتم اإلعالن عن إجراءات لدعم املؤسسات التشريعية والتنفيذية يف بالده
  

األسد إن العروبة موجودة، وإن مل تعد كالسابق، وأضاف العمل العربي املشترك يجب أن  وعن القومية العربية قال
 .يقوم على أسس عملية وواقعية وليس على أساس الصراعات



 

 
 

  

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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