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  حديث صحايف ألمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
  يعلق فيه  ،)أبو مازن(الفلسطينية، حممود عباس 

 على حمادثاته مع القادة السوريين

  ]مقتطفات[ .دمشق
  
  

  هل يمكن القول إن العالقات السورية ـ الفلسطينية عادت إىل سابق عهدها؟: س 
ذه العالقة إىل طبيعتها وإىل ما كانت عليه يف السابق من أقول بصراحة نحن على طريق عودة ه: ج  

حيث ستوضع كل " أبو عمار"يتم يف املستقبل القريب من زيارة لألخ ذه الزيارة ومن خالل ما يمكن أن خالل ه
  .[....]األسس بشكل واضح لهذه العالقة بيننا وبين األشقاء 

    
[.......]  

ومفاوضات  ووالشرع أوضحت للسوريين تفاصيل اتفاق أوسل هل يمكن القول إن حمادثاتك مع خدام: س
  كامب ديفيد؟

أعتقد أن املوقف السوري من هذه القضايا انتهى قبل الزيارة وليس يف أثناء الزيارة ألن اإلخوان يف : ج  
و وبناء على ذلك أصبحت الزيارة ومل يحصل أي نوع من احلوار أ. سورية هم الذين قرروا أن تطوى هذه الصفحة

  .[....]اجلدل أو احلديث عن املاضي وما جرى 
    

  ...الرئيس السوري بشار األسد أعلن يف عمان أربع نقاط اعتبرها بعضهم شروطاً للتنسيق: س
  .ما دامت متطابقة مع موقفنا ال يمكن أن تكون شروطاً. مع ذلك هي ليست شروطاً: ج  
  

  ن هذه النقاط؟إذن، هل أنتم يف صدد إصدار بيان رسمي مشترك يتضم: س
: لألحداث، لكن الذي أعرفه أن النقاط التي أثيرت من قبل الرئيس األسد هي مواقفنا قاهذا استب: ج

هذه . وبناء الدولة الفلسطينية وحق العودة لالجئين والقدس عاصمة للشعب الفلسطيني 242االلتزام بالقرار 
  وهذا ما تبناه الرئيس األسد، فكيف نتحدث عن شروط؟. وهي مل تتغير. ا التي دافعنا عنها يف كامب ديفيدمواقفن

    
[.......]  

  كيف ترون اخملرج من الواقع بعد مرور سنة على االنتفاضة؟: س
 أمامنا تقرير ميتشل الذي هو عبارة عن تقرير أممي أميركي يتحدث عن أربع نقاط للحل كانت سبقته: ج

. قبلنا نحن هذه األفكار" تقرير ميتشل"وعندما جاء . مبادرة مصرية ـ أردنية رفضها اإلسرائيليون واألميركيون

                                                 
 "9/8/2001، )لندن" (احلياة.  
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األمن، وقف االستيطان، تطبيق االتفاقات االنتقالية :  نحن مستعدون أن نقبلها اآلن، وهي تتعلق بأربع نقاط
الكرة يف امللعب اإلسرائيلي . وميكانيكي لها والذهاب إىل مفاوضات املرحلة النهائية مع وضع إطار زمني

بأنه مع الزمن سيكتشف  هناك تفهم أوروبي لهذا املوقف وأنا أعتقد. واألميركي ونحن نطالب إخواننا العرب بهذا
  . أننا كنا على حق اجلميع

    
  اتفاق أوسلو؟" هندسة"بعد اندالع االنتفاضة واملأزق احلايل، هل أنت نادم على :  س
يل الشرف الكبير أن أكون أحد الذين ساهموا يف وضع أول قدم فلسطينية على طريق عودة الشعب  كان :ج

  .إنني أفتخر بأوسلو. الفلسطيني إىل وطنه
  

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


