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  تصريح لوزير اخلارجية السوري، فاروق الشرع، يرحب فيه
  من منطقة جزين، وينفي" جيش لبنان اجلنوبي"بانسحاب  

  أن تكون سورية أجرت مفاوضات سرية مع إسرائيل 
  ]مقتطفات[ *.1/6/1999بيروت، 

  
  

......].[  
 كية لتحريكها؟هل تعتقدون أن عملية السالم أمام مرحلة جديدة مع جميء براك واجلهود األمير 
 ويف ضوء  اإلسرائيليةال بد أن ننتظر تشكيل احلكومة . من الصعب اجلزم من اآلن باجتاه مستقبل عملية السالم

هذه التركيبة املقبلة للحكومة نستطيع أن نقرأ مدى استعدادها الستئناف املفاوضات من حيث توقفت، وااللتزام 
  .إليهبما تم التوصل 

 اخلماسية؟ واىل أي مدى يمكن توحيد الصف العربي يف هذه املرحلة؟ ماذا عن القمة العربية 
 ولكن القمة اخلماسية يفترض أن يكون لها هدف حمدد يتطلب  ة ومرغوبةالقمة العربية بشكل عام مطلوب

  .وأعتقد أنه ال توجد أرضية مشتركة منذ اتفاق أوسلو وحتى اآلن. وجود أرضية مشتركة
......].[  

  يحصل يف املنطقة يف ضوء االنسحاب من جزين واتصال الرئيس األميركي كلينتون هل هناك شيء ما
 ن عملية السالم على أبواب مرحلة جديدة؟إبالرئيس األسد، والزيارة املصرية لسورية؟ هل 

 قراءة هذه املرحلة اجلديدة بدقة، أمّا استخالص ما يمكن ويجب . من دون شك، هناك مرحلة جديدة
ستخالصه فيبقى مسألة سابقة ألوانها، ويجب أن نكون يقظين جتاه عملية االنسحاب من جزين لكي ال يستفيد ا

 .هات احلكومة اإلسرائيلية القادمة يف ما يتعلق بعملية السالمعدو، وأن نكون يقظين أيضاً لتوج منها أي
.....].[.  
  ية مع سورية حول االنسحاب من اجلوالن؟مفاوضات سرما هو رد دمشق على ما قاله نتنياهو أنه أجرى 
  هل يمكن أن نسمي حمادثات يجريها مبعوث أوروبي لعملية السالم يف الشرق األوسط معنا أو مع غيرنا، على

والوزير يوسف بن علوي هو نفسه نفى أن يكون قد أجرى مثل هذه . أنها مفاوضات سرية؟ بالتأكيد كال
ملنطقة أو خارجها وهذا مل يحصل ن توجد بين الطرفين املعنيين سواء يف ااملفاوضات السرية يجب أ. احملادثات

اللقاءات الوحيدة . ق مفاوضون سوريون وإسرائيليون يف أي مكان خالل السنوات الثالث املاضيةلتمل ي. طالقاًإ
 .تمت يف إطار مدريد وعملية السالم يف واشنطن كما هو معروف قبل قدوم نتنياهو

   ......].[  
 
 

  

                                                 
 .2/6/1999، )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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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