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  وثائق عربية
  

  أن رئيس  األسد يعتبر فيه حافظحديث صحايف للرئيس 
  احلكومة اإلسرائيلية املنتخب، إيهود براك،

  يريد أن يحقق السالم مع سورية 
  ]مقتطفات[ *.دمشق

   
  

  ًهل يريد الرئيس األسد السالم؟ ماذا سيكون جوابك؟: سيادة الرئيس، يف إسرائيل كنت أُسأل دائما 
 نريده اآلن، بل كنا نريده منذ وقت طويل، وبالتأكيد منذ بدء عملية السالم . ماً تريد السالمسورية كانت دائ

 .1991يف مدريد عام 
  أنكم مستعدون للسالم؟ 1975أتذكر أنك قلت يف فترة ترجع إىل 
 هذا صحيح، ولكن مل تكن هناك عملية سالم يف ذلك احلين. 
 ؟هل ترى تغييراً يف إسرائيل يف الوقت احلاضر 
 أعتقد بأن هناك رغبة حقيقية يف السالم. نعم، هناك تغيير واضح. 
 ما هو رد فعلك على انتخاب إيهود براك؟ 
 وكما تبيّن نتائج االنتخابات . يبدو رجالً قوياً وصادقاً. لقد تابعت ما حققه من تقدم يف عمله وتصريحاته

 .إنه يتحرك إىل أمام بوتيرة مدروسة جيداً. واضح أنه يريد أن يحقق السالم مع سورية. فهو يتمتع بتأييد واسع
 كيف تتصور بدء املفاوضات؟ 
 تنياهو، ن األمر ال يتعلق ببدء شيء جديد، بل باألحرى، اآلن وقد رحل .نشارك يف عملية سالم منذ سنوات

يف (نياهو خب فيها نتأدركنا منذ اللحظة التي انتُ . ساس ما حتقق من قبلباستئناف املفاوضات على أ
أتى كثيرون ملقابلتنا وهم . مل يكن ممكناً عمل أي شيء مع هذا الرجل. وساً منهأن الوضع كان ميؤ) 1996

فترة قلنا لهم ال وبعد  .وآخرون معارضين لسياستهكان بعضهم قريباً منه، . ون عروضاً للمساعدةيحمل
 !يوجد بعض املتعصبين هناك ممن، لو استطاعوا، سيحرقون اجلبل. ال جدوى من ذلكتضيعوا وقتكم، 

قق أي شيء يقرر حدث حترك إىل الوسط، وهناك زعيم يمكن، كما أشعر بثقة، أن يح. الوضع اآلن خمتلف كلياً
 .القيام به

.......][  
 

  

                                                 
 .وقد أجرى الحديث باتريك سيل. 23/6/1999، )لندن" (الحياة" *



 

 
 

  

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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