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  لدى األمم املتحدة، جون نيغروبونتي،  الدائم ندوب األميركيبيان للم
  يف جملس األمن بعد اجللسة الطارئة التي عقدت بناء على 

  طلب سورية بعد تنفيذ غارة إسرائيلية داخل أراضيها
  .6/10/2003، نيويورك

  

 

  .سأُديل ببيان اآلن بصفتي مندوب الواليات املتحدة 
  .كافة لتفادي تصعيد التوتر يف الشرق األوسط وأن تفكر بعناية بعواقب أعمالها إننا ندعو األطراف  
ويف الساعة . ورية الليلة املاضية بعد وقوع احلادثذا الصباح بالعمل اإلسرائيلي يف سلقد أحطنا علماً ه  

ا هجوم يوم التاسعة من صباح هذا اليوم هاتف الرئيس بوش رئيس الوزراء شارون ونقل إليه تعازينا لضحاي
عرب إسرائيليين، وجرح  5أطفال و 3إسرائيلياً، بمن فيهم  19السبت اإلرهابي يف مطعم بحيفا الذي أودى بحياة 

وقد اتفقت حكومة الواليات املتحدة وحكومة إسرائيل على أنه من املهم حتاشي أعمال من شأنها . عشرات غيرهم
  .أن تقود إىل تصعيد آخر للتوتر يف الشرق األوسط

وقد كنا وال زلنا . إن الواليات املتحدة تعتقد أن سورية هي على اجلانب اخلاطىء من احلرب على اإلرهاب  
ال تزال توجيهات حمددة تصدر إىل و. واضحين بشأن حاجة سورية ألن تتوقف عن إيواء جماعات إرهابية

عام أبلغ الوزير باول احلكومة وخالل زيارته إىل دمشق هذا ال. جماعات إرهابية تتخذ من سورية قواعد لها
وأنا بنفسي نقلت هذه النقطة إىل وزير خارجية سورية السيد . السورية أن هذا ال يمكن قبوله أو التساهل حياله

إننا نعتقد أنه يف مصلحة سورية واملصلحة األعم لسالم . ويف هذه القاعة 2002يونيو / فاروق الشرع يف حزيران
ذي وقع يف حيفا يوم التي ترتكب أعماالً مثل العمل ال ة عن إيواء ودعم هذه اجلماعاتالشرق األوسط أن تكف سوري

  .أمس
  
   
  

                                                 
 املوقع احلكومي األميركي: املصدر:  

      http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/1006 negro.htm          

 
 



 

 
 

  

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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