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وثيقة رقم 113:

بشار األسد يؤكد أن السالم يف الرشق األوسط لن يتحقق من دون إعادة 
الجوالن حتى آخر سنتيمرت113 

26 أيار/ مايو 2010

قال الرئيس السوري بشار األسد إن منطقة الرشق األوسط “تشهد والدة تحالف تفرضه املصالح 
املشرتكة”، مؤكداً أن إرسائيل “تعرف أن السالم مع سورية لن يتحقق من دون إعادة الجوالن حتى 

آخر سنتيمرت”.

ونقلت الوكالة السورية لألنباء “سانا” أمس عن األسد قوله يف حديث إىل صحيفة “الريبوبليكا” 
اإليطالية إن “هناك تغرياً تاريخياً، ليس فقط يف الرشق األوسط، بل يف دول أخرى”.

ورداً عن سؤال عن استعداد سورية لقبول اتفاق مع إرسائيل أم أنها تريد اتفاقاً موسعاً يشمل 
الدول العربية، قال: “إذا كانت إرسائيل مستعدة إلعادة الجوالن ال يكننا أن نقول ال التفاق سالم. 
لكن السالم الحقيقي ال يكن أن يضمنه سوى اتفاق شامل، وأي اتفاق محدود بني سورية وإرسائيل 
سيبقي املشكلة الفلسطينية من دون حل وسيكون هدنة أكرث منه سالماً”، الفتاً إىل أنه “مع وجود 
التوتر شديداً”. وزاد أن “إرسائيل  العربية سيبقى  الدول  خمسة ماليني الجئ فلسطيني مشتتني يف 
تعرف متاماً متطلبات السالم وتعرف أن السالم مع سورية لن يتحقق من دون إعادة الجوالن حتى 

آخر سنتيمرت، وأن األرض ال يكن املساومة عليها وال بد من إعادتها بالكامل”.

اتفاق  لعقد  اآلن  جاهزة  ليست  “إرسائيل  إن  األسد  قال  السالم،  من  إرسائيل  موقف  وعن 
السالم  بتحقيق  األمل  اليمني...  نحو  كثرياً  اإلرسائييل تحول  فاملجتمع  سالم وال تستطيع فعل ذلك، 
يعود إىل فقدان إرسائيل واحداً من روادعها األساسية، إذ كانت حتى اآلن تعتمد عىل قوة السالح 
العرب  فإن  العسكرية،  قوتها  يخافوين. واآلن عىل رغم  أن  املهم هو  يحبوين  أن  يهمني  مرددة: ال 

يخافونها”. ال 

وحني سُئل عن املؤرشات القادمة من إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما، ميز األسد بني شخص 
أوباما وبني أمريكا كدولة، قائالً إن “للرئيس أوباما نيات طيبة واملناخ تحسن بالتأكيد وتم رفع الحظر 
)اإلرسائييل(  واللويب  الكونغرس  أيضاً  هناك  لكن  العاملية.  التجارة  منظمة  إىل  سورية  انضامم  عن 
اللذين يتدخالن يف عالقاتنا يف شكل إيجايب تارة وسلبي تارة أخرى”، مؤكداً أن “املهم يف النهاية هو 

النتائج”.

الدول األخرى، وإذا  املنطقة “يقع عىل عاتق دولها، ومل نعد نؤمن بدور  ورأى أن حل مشاكل 
أراد أحد أن يساعدنا فأهاًل وسهاًل”. وقال رداً عىل سؤال آخر إن “هناك تغرياً تاريخياً ليس فقط يف 
التي مل تعد تنتظر استالم أدوارها من قبل  الرشق األوسط، بل يف دول أخرى مثل الصني والبازيل 
أمريكا. ويف منطقتنا هناك والدة تحالف تفرضه املصالح املشرتكة، أي فضاء تتوافق ضمنه السياسات 
تتحرك  األرضية  الجغرايف وعىل هذه  الجوار  أيضاً  يعززها  واملصالح. وهي خريطة جديدة  واملبادئ 

القوى اإلقليمية وتلك الصاعدة”. 
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بينها حتى عملياً من خالل  الرتابط يف ما  وأوضح أن سورية وإيران وتركيا وروسيا “تعمل عىل 

أنابيب الغاز والنفط والسكك الحديد وشبكات املواصالت وأنظمة نقل الطاقة الكهربائية وهو إطار 

الشامل ومن  إىل  الجنوب  العامل من  بحار. ونتحدث هنا عن مركز  كبري واحد يجمع ضمنه خمسة 

الرشق إىل الغرب. وال بد لكل من يتحرك من أن ير يف هذه املنطقة وهذا هو السبب أن الحروب 

تطحنها منذ آالف السنني”.

يجعلنا  “ذلك  إن  فقال  البازييل،   – الرتيك   – اإليراين  االتفاق  إزاء  الغربية  الشكوك  عن  وُسئل 

إيران  املنطقة ألن ما سيتم فرضه عىل  املشكلة. ونحن قلقون يف  يود حل  الغرب ال  بأن  متشككني 

املتجددة  املصادر  عن  فضاًل  النووية  هي  املستقبلية  الطاقة  أن  الواقع  اآلخرين.  عىل  أيضاً  سيرسي 

ونحن أيضاً سنملكها من أجل إنتاج الطاقة عىل األقل، وذلك حقنا الذي تضمنه معاهدة عدم انتشار 

األسلحة النووية”.

واعتب أن زيارة الرئيس الرويس ديرتي ميدفيديف إىل دمشق بداية الشهر الجاري تشري إىل “مدى 

التغريات، فالجميع يريدون القيام بدور يف هذه املنطقة. ولروسيا أيضاً مصالحها يف ذلك، وإذا تابعتم 

بباليني  اتفاقيات  تركيا حيث وقع  إىل  فبعد دمشق توجه ميدفيديف  الرسالة،  تحركاتها فستفهمون 

الدوالرات وألغى رضورة الحصول عىل تأشريات الدخول بني البلدين، وهو نفس ما فعلناه نحن مع 

تركيا”.

وثيقة رقم 114:

بيان اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء يف السعودية حول االعتداءات 
اإلرسائيلية بحق القدس واملسجد األقىص114

28 أيار/ مايو 2010

إرسائيلية  “تعديات  من  يجري  ما  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدامئة  السعودية  اللجنة  وصفت 
ومامرسات ظاملة وترشيد اآلالف من الفلسطينيني من ممتلكاتهم واالستيالء عىل بيوتهم ومزارعهم 
ومساكنهم، واعتداء عىل املصلني واملتعبدين” بأنه “إجرام وظلم وبغي بحق القدس واملسجد األقىص 
إخوانهم  مع  الوقوف  املسلمني  أمر  والة  عىل  توجب  األحداث  “هذه  أن  مؤكدة  فلسطني”،  وأهل 

الفلسطينيني والتعاون معهم ونرصتهم ومساعدتهم”.

من  والقدس  املقدس  لبيت  “ملا  أمس:  السعودية  األنباء  وكالة  نقلته  بيان  يف  اللجنة  وأفادت 
للمسؤولية،  واستشعاراً  املسلمني  نفوس  يف  ومكانة  اإلسالمية  الرشيعة  يف  مكانة  من  له  وملا  فضل 
فإن اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية تابعت وال تزال تتابع بكل 
وإخراج  يوم  بعد  يوماً  تزداد  التي  الظاملة  واملامرسات  التعديات  من  ويجري  ]جرى[  أجري  ما  أمل 
أهل الدور من دورهم وترشيد اآلالف من ممتلكاتهم واالستيالء عىل بيوتهم ومزارعهم ومساكنهم 
ليقيم عليها اليهود مغتصباتهم التي يسمونها مستوطنات، وما يقومون به من اعتداء عىل املصلني 
واالعتقاالت،  الهويات،  وسحب  االقتصادي،  الحصار  وتشديد  العازل،  الجدار  وإقامة  واملتعبدين، 


