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  ، خالل استقبالهاألسدحديث للرئيس بشار 
  دور إىل، يدعو فيه األميركيوفد الكونغرس 
  حيادي يف املنطقة أميركي

  ]مقتطفات[ *.دمشق
  

  
طالـــب الـــرئيس الســـوري بشـــار األســـد بضـــمانات مـــن أجـــل الوصـــول إىل الســـالم العـــادل والشـــامل مؤكـــداً أن 

موضوعي وحيـادي، مشـترطاً أن تكـون إسـرائيل راغبـة بالسـالم، حتقيق هذا السالم ال يمكن أن يتم دون دور أميركي 
  .ورافضاً الدخول يف مفاوضات ال جدوى منها

وقـــال األســـد أمـــام وفـــد الكـــونغرس األميركـــي الرابـــع الـــذي يـــزور دمشـــق هـــذا الشـــهر إن ســـورية تبنـــت عمليـــة 
ليـــة مؤكـــداً علـــى أهميـــة أن تقـــوم فشـــل هـــذه العم أســـبابإىل حتليـــل  األميـــركيينلكنـــه دعـــا . الســـالم منـــذ مـــؤتمر مدريـــد

  .واشنطن بتكوين صورتها املستقلة عن واقع املنطقة
القضايا املطروحـة علـى السـاحة  سورية حيال عملية السالم وبعض موقف"يف بداية اللقاء  األسدوأوضح 

السـالم منـذ بدايـة مشيراً إىل ضـرورة حتليـل أسـباب فشـل عمليـة " أن سورية مل تغير موقفها من السالم"وأكد " الدولية
  .مؤتمر مدريد وحتى اآلن

مضـيفاً أن " برغم كـل الظـروف التـي مـرت بهـا"وقال األسد إن سورية تبنت عملية السالم منذ مؤتمر مدريد 
ووضـع معـايير  ومناسـبة ما يهمنا اآلن هو حتقيق السالم حيث يجب أن يتم التعامل مـع القضـايا بـأدوات صـحيحة"

ة لسير عملية السالم بشكل سليم وباختصار نريد السالم شـرط أن تكـون هنـاك ضـمانات للوصـول إىل السـالم ضابط
بـــدور  ن يـــتم إالّوضـــات تـــراوح مكانهـــا وهـــذا ال يمكـــن أمـــن مفاخـــرى عشـــر ســـنوات أُ إضـــاعةالعـــادل والشـــامل ولـــيس 

  ".أميركي حيادي وموضوعي وأن تصبح إسرائيل راغبة بالسالم
مــن اغتيــال وقصــف بالطــائرات  علــى مــا تقــوم بــه حكومــة إســرائيل األميركيــونهــل يوافــق "وتســاءل األســد 

أن يكـــوّن املســـؤولون "مؤكـــداً علـــى ضـــرورة " .الســـالم إلحـــاللن يكـــون هـــذا العمـــل طريقـــاً وهـــدم للبيـــوت وهـــل يمكـــن أ
قونها مـــن تكـــون صـــحيحة حيـــث يســـت أنصـــورة واقعيـــة عـــن املنطقـــة مـــن خـــالل املعلومـــات التـــي يجـــب  األميركيـــون

 ".اآلخرين وأن يتخذ هؤالء مواقف حيادية وأن يكونوا ضد القتل أياً كان فاعله
  

                                                 
 .16/1/2002، )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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