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  بيان صادر عن رئاسة اجلمهورية يف سورية
  بشأن القمة السورية ـ اللبنانية 

  *.13/4/1998الالذقية، 
  
  

إن اجلانب اللبناين رفض إعطاء "يف البيان الصادر عن قصر الرئاسة السوري قال الناطق جبران كوريه   
ونقل كوريه أيضاً عن هذا " ل وشامليف إطار سالم عاد ضمانات أو ترتيبات أمنية ألن األمن ال يمكن ضمانه إالّ 

ن الشعب تخريب عملية السالم وأ من حمتواه وترمي إىل 425تأكيده أن الشروط اإلسرائيلية تفرغ القرار "اجلانب 
  ."اللبناين بفئاته كافة رفض هذه الشروط جملة وتفصيالً

لرغبة يف تنفيذ قرار جملس األمن اجلانبين توقفا عند املناورة اإلسرائيلية املبنية على ادعاء ا"وقال إن   
وبحسب " وخطورة الشروط التي أعلنها جملس الوزراء اإلسرائيلي على لبنان وجممل عملية السالم يف املنطقة 425

طالب اجلانبان الواليات املتحدة بتحمل مسؤولياتها كراع يف عملية السالم على أساس "البيان الرئاسي فقد 
السوري واللبناين من  أكد استعدادهما ملعاودة احملادثات على املسارين"كما ." لعمليةاملرجعية التي قامت عليها ا

ويف إشارة إىل اخلالف بين الرؤساء الثالثة على موضوع الزواج املدين، وهي األوىل من نوعها يف " حيث توقفت
شأنه تعزيز مسيرة السلم جرى االتفاق الشامل على كل ما من "بيان رئاسي سوري منذ سنوات، قال كوريه إنه 

وذلك بعدما نوقشت بالتفصيل أسباب ما تعرضت له الساحة اللبنانية يف " األهلي ودعم صمود الشعب اللبناين
وجه اجلانب اللبناين شكره إىل السيد الرئيس حافظ األسد على ما عمله ويعمله "ويف هذا الصدد ." املرحلة األخيرة

البحث تركز "وقال البيان إن " الداخلية يف لبنان ملواجهة املهمات الوطنية املقبلةلتدعيم اجلبهة الداخلية والوحدة 
وجهات النظر متفقة بين اجلانبين حول جميع "وقد كانت " على الوضع يف املنطقة ومستقبل عملية السالم

  ."املواضيع التي جرى بحثها
 

  

                                                 
الرئيسين حافظ األسد والياس الهراوي، ورئيس مجلس النواب من  وقد جمعت هذه القمة آًال. 14/4/1998، )بيروت" (النهار" *

 .اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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