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  تصريح ملصدر رسمي سوري
  املفاوضات يف واشنطن استئناف يف شأن

  .28/11/1991دمشق، 
  
  

برئاسة ] ديسمبر[بتاريخ الثالث من كانون األول  إن الوفد السوري سيصل إىل واشنطن"
، وسوف يكون ]ديسمبر[موفق العالف بعد أن يمارس حقه االنتخابي يوم الثاين من كانون األول 

، سواء حضر الوفد ]ديسمبر[يف احملادثات الثنائية يف الرابع من كانون األول  جاهزاً للمشاركة
  ".اإلسرائيلي أو مل يحضر

إن وجهة نظر سوريا واألطراف العربية األخرى، أن تستمر املفاوضات "وأضاف املصدر 
الثنائية يف واشنطن، ونحن نرفض أن تكرر إسرائيل وضع العراقيل كما فعلت يف مدريد عندما 

  ".أصرت على نقل املفاوضات إىل مكان آخر، فتوقفت بسبب ذلك عملية السالم حتى اآلن
] ديسمبر[إذا مل يحضر الوفد اإلسرائيلي يف الرابع من كانون األول "وأشار املصدر إىل أنه 

إىل واشنطن، فهذا يأتي الدليل الواضح مرة أخرى على أن إسرائيل ال تريد السالم وحتاول بشتى 
  ".والذرائع التهرب من متابعة عملية السالم الوسائل

إن موافقة سوريا على الدعوة األميركية لعقد احملادثات يف واشنطن "وأوضح املصدر 
واستمرارها يف واشنطن، إنما هي تأكيد على املسؤولية اخلاصة بالواليات املتحدة ودورها كأحد 

ن حماولة إسرائيل نقل احملادثات إىل املنطقة هدفها وضع إلجناح عملية السالم وإراعيي املؤتمر 
  ".املزيد من العراقيل يف طريق السالم وإفقادها اجلدية والزخم الضروريين إلجناح عملية السالم

إن سوريا مرتاحة للتنسيق املتواصل مع األطراف العربية الفلسطينية "وقال املصدر 
أهمية هذا التنسيق بين الرئيسين حافظ األسد وحممد  واللبنانية واملصرية حيث تم التأكيد على

حسني مبارك خالل زيارة الرئيس مبارك األخيرة لدمشق، وكذلك خالل زيارة السيد ياسر عرفات 
لسوريا ومباحثاته مع الرئيس األسد وما تبع ذلك من زيارات عدد كبير من أعضاء اللجنة 

وكذلك الزيارة األخيرة التي قام بها إىل دمشق التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية لدمشق، 
كما سبق أن بحث التنسيق خالل . الدكتور حيدر عبد الشايف رئيس الوفد الفلسطيني املفاوض

اللقاء األخير بين الرئيسين حافظ األسد والياس الهراوي يف سوريا وكذلك خالل زيارات وزير 
  ".ية السوريةخارجية لبنان إىل دمشق ولقاءاته مع وزير اخلارج

  

                                                 
  "29/11/1991، )بيروت" (السفير.  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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