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  مؤتمر صحايف للرئيس بشار األسد 
  بشأن خطة السالم السعودية

  ]مقتطفات[ .28/3/2002 بيروت،
  
  

قال الرئيس السوري بشار األسد إن مبادرة السالم التي طرحتها السعودية على مؤتمر القمة العربية تمثل   
  .ة فاعلةخطوة أوىل يجب أن تتبعها خطوات، موضحاً أنها بحاجة إىل آلية لكي تصبح مبادر

لكــن األســد اســتبعد إبــرام اتفــاق ســالم مــع رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي أريئيــل شــارون معلنــاً أن املبــادرة ال   
، "بــاألمس ومنــذ أســبوعين وســيظل يرفضــهاشــارون رفــض املبــادرة "وأوضــح أن . تســتهدف مســؤوالً إســرائيلياً بعينــه

  ".ال ينسى العامل أننا نريد السالمض السالم كمبدأ عام وعلينا دائماً عرضه كي رنع: "مضيفاً
نحـن وافقنـا علـى املبـادرة، واآلخـرون : "وقال األسد جملموعـة مـن الصـحافيين األجانـب علـى هـامش القمـة  

  ".)لتنفيذها(مطلوب آلية عمل . الفارق بيننا وبين اآلخرين أننا نعتقد أنها خطوة أوىل"، مضيفاً أن "أيدوها
إذا مل . ماذا بعد هذه املبادرة؟ هذا هو السؤال الـذي نسـأله. إنها مبادرة عامة تتحدث عن املبادىء" :وتابع  

  " .نضع خطوات ما بعد املبادرة فستضعها إسرائيل أو اآلخرون
  [.......]  
ثه أمام الصحافيين أمس إىل وساطة أميركية أكثر فعالية يف املنطقة ودور يودعا الرئيس السوري يف حد  

إذا مل تكــن هنــاك ... الواليــات املتحــدة مل تكــن قــادرة علــى لعــب دور الراعــي"وقــال األســد إن . لالحتــاد األوروبــيكبــر أ
األوروبيـون . يجـب أن يكـون هنـاك دور أوروبـي يتضـمن طـرح املبـادرات"وأضاف أنـه " .رعاية فلن يكون هناك سالم

  ".ةكانوا هنا موجودين لفترة طويل. ثقايف للمنطقة لديهم فهم
ن أوذكر األسد أن سورية اختلفت مع بعض الدول العربية وغير العربية بشـأن جهـود السـالم يف املنطقـة، و  

  .الوقت أثبت صحة موقف بالده
  [.......] 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

                                                 
 "29/3/2002، )بيروت" (السفير. 



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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