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  السالم عن األسد بشار للرئيس صحايف حديث
  سورية يف واإلصالح والديمقراطية 

  17/3/2009دمشق، 
  

  
أكد الرئيس بشار األسد أن مسيرة اإلصالح يف سورية مل تتوقف وإنما تباطأت، مشيراً إىل أن خطوات جديدة يتم 

فساح اجملال للمعارضة يف جملس التحضير لها بعد أن خفت الضغوط اخلارجية، تشمل إنشاء جملس للشيوخ، وإ
  . الشعب، وإصدار قانون لألحزاب السياسية، ومنح حريات أوسع لوسائل اإلعالم

نسخة مترجمة عنه، عن » الوطن«اإليطالية، وتلقت » الريبوبليكا«وعبر الرئيس األسد يف حوار أجرته معه صحيفة 
توجه اجملتمع اإلسرائيلي نحو اليمين، مؤكداً أن عدم تفاؤله باحتمال التوصل التفاق سالم مع إسرائيل يف ظل 

موضوع السالم ال يتوقف عموماً على نوع احلكومة اإلسرائيلية وإنما وفقاً ملرجعيات معروفة تتمثل يف قرارات 
  .الشرعية الدولية ومؤتمر مدريد

التركية كانا قد اقتربا من وأكد الرئيس األسد أن اجلانبين وعبر املفاوضات غير املباشرة التي تمت عبر الوساطة 
حتقيق تقدم فعلي باجتاه املفاوضات املباشرة قبل أن يشن رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أوملرت عدوانه على 

  .»كنا على مسافة قريبة من االتفاق«: غزة، وقال
ملئة من املصالح با 80وفيما يخص العالقات مع الواليات املتحدة قال الرئيس األسد إن هناك أرضية تتمثل يف 

املشتركة بين اجلانبين، والعقبة األوىل بين توجهات البلدين زالت بإعالن إدارة الرئيس باراك أوباما قرارها 
  .االنسحاب من العراق

الدول تتصرف وفقاً ملصاحلها الوطنية اخلاصة بها ولو أردنا إجراء عملية حسابية «وقال الرئيس األسد إن 
  .»باملئة من باب االحتياط 20باملئة وأترك  80سورية لوجدنا أنها تتالقى بنسبة للمصالح األميركية وال

ألننا واقعيون، ولو أخذنا شعارات بوش الذي حتدث وبالطبع دون «: ورداً على سؤال عن سبب تفاؤله الكبير أجاب
، وعن سالم شامل يف مصداقية، عن االستقرار يف العراق ومكافحة اإلرهاب والتطرف، وعن لبنان قوياً ومستقالً

املنطقة، فنحن أيضاً نريد ذلك، وبإمكاننا التعاون فيما يتعلق بهذه امللفات ونحن نشكل قوة إقليمية، وهم قوة 
  .»عاملية

على سبيل املثال يف ضوء القرار األميركي بخصوص االنسحاب من العراق تم حل العقدة األوىل يف «: وأضاف
  .»باحتالل ذلك البلد اختالفنا مع واشنطن فيما يتعلق

من خالل إطالق مسيرة سياسية بهدف «وحول العراق واالنسحاب األميركي رأى الرئيس األسد أن ذلك يتحقق 
حتقيق املصاحلة الوطنية وإبعاد خطر تقسيم العراق، والذي يمكن أن يقود إىل ما يشبه تأثير تساقط أحجار 

  .»إىل احمليط الهادي الدومينو يف املنطقة برمتها من احمليط األطلسي
لو حتدثنا عن التأثير اإليراين يف العراق وجب أن نفرق، ألن التأثير ليس سلبياً إذا «: وحول إيران قال الرئيس األسد

وإذا ما حتدثنا عن احلوار مع طهران فالبد من اقتراح . ما قام على أساس االحترام املتبادل وهذا غير التدخل
ينقص . وحتى اآلن وصلت فقط دعوات للقيام بدور وأنا متفق مع ذلك ولكن ال يكفي. ومةملموس لنقله إىل تلك احلك

  .»خطة وقواعد وآليات حمددة لتقديمها إىل طهران
فقط من خالل احلوار يمكن حل النزاع وأي حماولة الحتواء بلد تنتهي إىل تقويته، وإيران «: وقال الرئيس األسد

م ال، والطريق األساسي هو من خالل التعاون، وانظروا إىل فرنسا التي سلكت دولة هامة سواء أعجب ذلك البعض أ

                                                            

  المصدر: http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=53503  
  . 18/3/2009 في وُنشر اإليطالية،" ريبوبليكاال" صحيفة إلى الحديث بهذا األسد أدلى وقد
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  .»هذا الطريق بنجاح وأيضاً مع أطراف إقليمية أخرى
نحن يف الواقع نعمل من أجل «وفيما يتعلق بإمكانية التدخل لدى حزب اللـه وحركة حماس قال الرئيس األسد 

اآلن لهدنة مع إسرائيل من خاللها يتم إنهاء احلصار املفروض  املصاحلة بين الفلسطينيين، وهناك حاجة ملحة
على قطاع غزة ألن املشاكل جميعها بما فيها الصراع يسببها احلصار، وهل تتوقعون إماتة شعب ببطء دون توقع 

  .»ردود؟
بة حلزب اللـه حتقيق الهدوء يف غزة هو عامل حاسم فيما يتعلق بالنتيجة النهائية، وبالنس«وأكد الرئيس األسد أن 

أيضا ينطبق ما قلته، فمن يرد أن يلعب دوراً فعليه أن يتحاور، وهناك حاجة للواقعية، وال يهم إذا كان الغرب 
  .»يصفهم بإرهابيين أو كدولة داخل دولة

نرى اآلن انفتاحاً هاماً، وبريطانيا قدمت إشارات إىل حزب اللـه، والوفود تزور حماس اآلن بشكل علني «: وأضاف
  .»ومل يعد ذلك بشكل سري

من حيث املبدأ يجب أن أقول لكم نعم، ويف «وحول إمكانية استئناف املفاوضات مع إسرائيل قال الرئيس األسد 
احلقيقة نحن ال نراهن على نوع احلكومة يف إسرائيل فمرجعيات السالم واضحة للجميع من خالل مرجعية مؤتمر 

، ومبدأ األرض مقابل السالم الذي يعني إعادة مرتفعات اجلوالن 242القرار  مدريد وقرارات األمم املتحدة بما فيها
  .»بالكامل إىل سورية، ويكفي أن تكون الرغبة لتطبيق هذا، ونحن مستعدون

لكن أرى ذلك يبتعد، وأنا لست قلقاً من تفكير نتنياهو، ولكنني أرى أن حتول اجملتمع اإلسرائيلي نحو «: وأضاف
لقلق وصعود نتنياهو يعكس ذلك، وهذا هو العائق الرئيس أمام السالم، ويقال إننا كنا على اليمين يبعث على ا

  .»مسافة قريبة من اتفاق
رئيس وزراء تركيا رجب (أوملرت أطلع ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود(قبل حرب غزة «وأضاف الرئيس األسد 

أردوغان على استعداده إلعادة مرتفعات اجلوالن ونحن دخلنا يف املفاوضات ومل يكن ينقص سوى ) طيب
لهاتف، أردوغان كان على اخلط من ، ومن ثم كانت هناك ليلة على ا1967التفاصيل النهائية املتعلقة بخط عام 

اسطنبول وأوملرت عنده على العشاء وأنا هنا يف دمشق وأراد أن يتحدث معي على عجل وكان هناك فقط عقبة 
عبر ست نقاط جغرافية بما فيها  1967واحدة أمام احملادثات املباشرة، وهي قبول إسرائيل لوثيقة حتدد خط عام 

نا على الهاتف ساعات وساعات، وأوملرت كان يحاول التهرب، وطلبت منه عبر على جانب طبريا واألردن، وأمضي
واقترح أن يتم تأجيل القرار بضعة أيام للتشاور مع حكومته ولكن وبعد ذلك ويف اليوم . أردوغان إجابة واضحة

  .»وتضليلهاالرابع قاموا بشن حرب غزة، وهذه فرصة أخرى تم إضاعتها وشعرت تركيا عندها بأنه قد تم خداعها 
هذا ما ستناقشه قمة «وحول املبادرة العربية للسالم إذا كانت ال تزال موضوعة على الطاولة قال الرئيس األسد 

  .»اجلامعة العربية نهاية الشهر يف الدوحة ولربما يتم تعليق املبادرة بانتظار شريك يف إسرائيل
ضرورية للعب دور الضامن «األسد إن الواليات املتحدة وحول الدور األميركي بالنسبة لعملية السالم قال الرئيس 

الدور األساسي للواليات املتحدة «، مؤكداً أن »باعتبارها قوة عظمى، وهي وحدها قادرة على الضغط على إسرائيل
  .»يف املنطقة مل ينقص

كيا التي تتمتع لقد زال القطب األوحد ويف العامل أقطاب متعددة تبرز ويظهر العبون جدد، وهناك تر«: وقال
بعالقات مع الدول الشرق أوسطية وتتمتع باملوثوقية ولها دور هام يف الوساطة، حيث فشلت أوروبا والواليات 

املتحدة، وهناك فرنسا ساركوزي بدورها الفاعل اليوم والتي فتحت قنوات احلوار مع األطراف األكثر تأثيراً 
  .»القطار الذي يسير) فرنسا(ناسب صعدت وتلمست إيقاع املنطقة ونبضاتها، ويف الوقت امل

واشنطن وباريس كلتيهما تقودان الدبلوماسية وإدارة أوباما من خالل خطواتها األوىل «وأضاف الرئيس األسد إن 
  .»تشاورت مع باريس، وساركوزي كما تعرفون لديه إرادة كبيرة لاللتزام

أسمع هذا السؤال من «: سط مع إيران قال الرئيس األسدورداً على سؤال حول الثمن الذي تطلبه سورية مقابل التو
قبل كثيرين ولكنه سؤال خاطئ وهنا ال نتحدث عن جوائز سياسية، وإذا قلت إن سورية على سبيل املثال تريد إنهاء 

العقوبات األميركية وعودة السفير، فإن هذا يتعلق بالواليات املتحدة وليس بنا، والعزلة مل تتسبب بإخضاعنا، 
  .»على العكس أسهمت يف تقويتناو

أنا أتوقع نتائج من التعاون يف االستقرار الذي يجلب معه الرخاء ويضعف اإلرهاب والتطرف، ويف السالم «: وقال
الذي ال يمكن لواشنطن أن تعطينا إياه ألنه حصيلة الالعبين اإلقليميين، ووالدي الرئيس الراحل حافظ األسد يف 
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سيادة الرئيس ال يمكن ألحد أن يشكك : يف جنيف) األب(بوش ) األميركي األسبق جورج الرئيس(قال لـ 1999عام 
بقوتكم العسكرية ولكن إذا ما وضعتم البندقية بيد، فعليكم أن حتملوا يف اليد األخرى غصن الزيتون، وفقط من 

  .»خالل هذا يمكن للقوى العظمى أن تستمر
تخطئ اإلدارة األميركية، والنتيجة ال شيء، وإنما أشعلت املنطقة، وملدة ثمانية أعوام «: وأضاف الرئيس األسد

وتسببت يف زيادة التطرف واإلرهاب، ويجب اآلن إخماد تلك احلرائق من خالل الوسائل الصحيحة، واحلل السياسي 
اراتي للمشاكل األكثر إحلاحاً والتي تخمد اإلرهاب، ومن خالل التطور االقتصادي والثقايف والتنسيق االستخب

  .»وحتى مع األميركيين
االنتظار كان طويالً للغة تخاطب جديدة «وحول خطاب أوباما واآلمال املعلقة بالتغيير قال الرئيس األسد إن 

سمعناها من أوباما تنم عن احترام الثقافات األخرى وتساعد يف نزع فتيل التوتر وخصوصاً الديني الذي كان 
  .»ب الصليبية، والسياسة مصنوعة أيضاً من الكلمات كما هو معروفبوش تسبب به عندما حتدث عن احلرو

صحيح أن إيقاع اإلصالحات قد «ورداً على سؤال بخصوص الديمقراطية واحلريات املدنية، قال الرئيس األسد 
تباطأ كثيراً ولكنه مل يتوقف، واآلن وبما أن الضغوط اخلارجية قد خفت حدتها سنستمر يف اإلصالحات، ووفقاً 

  .»إليقاعنا وبالتدريج
سيتم، على سبيل املثال، إضافة جملس للشيوخ منتخب بحرية، وفيما يتعلق بالبرملان سيتم منح «: وتابع قائالً

مساحة أكبر للمعارضة، ثم حترير وسائل إعالمية أكثر، وكذلك االنترنت، ويتبع ذلك األحزاب السياسية وقانون 
  .»لألحزاب

من حيث املبدأ نعم وربما يكون ذلك إشارة «: ة بلقاء الرئيس أوباما قال الرئيس األسدوحول ما إذا كانت لديه رغب
  .»إيجابية للغاية ولكنني ال أبحث عن جمرد صورة تذكارية وآمل أن ألتقيه من أجل احلديث

 

 



 

 
 

  

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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