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  الرئيس  بعد لقائه ،تصريح لوزير اخلارجية السوري
  اهتمام أميركي بدفع  الياس الهراوي، يؤكد فيه وجود

  على املسارين اللبناين والسوري عملية السالم
  .25/9/1994، )لبنان(بعبدا 

  
  

ن أنقل كلفني السيد الرئيس حافظ األسد أ البلدين الشقيقين يف إطار التنسيق والتشاور بين قيادتي"  
رسالة إىل أخيه فخامة الرئيس الياس الهراوي تتعلق باملستجدات يف عملية السالم ومواضيع ذات اهتمام 

  ."مشترك
غداً تسافرون إىل األمم املتحدة، عشية هذا السفر وبعد زيارة املوفد األميركي دنيس روس كيف : سئل  

  ري وإىل أين وصلت هذه احملادثات؟تقومون مسار حمادثات السالم على املسارين اللبناين والسو
يالحظ وجود اهتمام لدفع عملية السالم على املسارين اللبناين والسوري وهذا ما أبلغنا به : "أجاب  

نتون ووزير اخلارجية كريستوفر مهتمان بدفع عملية يكل) بيل(املنسق األميركي دنيس روس مؤكداً أن الرئيس 
وتعتبرها يف مقدم  يركية مهتمة بعملية السالم يف الشرق األوسط اهتماماً خاصاًالسالم إىل األمام وأن اإلدارة األم

  ".اهتمامها يف السياسة اخلارجية
  

  هل هناك خطوات جديدة، علماً أن الرئيس حافظ األسد أعطى بعض التفاؤل واألمل بهذا السالم؟ ■  
ال توجد خطوات جديدة إنما تركزت املناقشات حول العناوين األساسية التي تشكل عناصر عملية  □  

بتفاصيل  ونحن سنتابع هذه املناقشات السالم وجرت متابعة للمناقشات السابقة عندما زارنا الوزير كريستوفر،
  .أكثر يف املرات املقبلة عندما يصل كريستوفر إىل دمشق

  
  ن زيارة كريستوفر ستكون حاسمة؟هل يمكن القول إ ■  
ال أستطيع أن أتكهن بأنها ستكون حاسمة، لكن نأمل يف أنها ستكون فرصة تساهم بدفع عملية السالم  □  

عملية السالم وهو حتقيق االنسحاب اإلسرائيلي الكامل وفقاً  هإىل األمام وحتقيق الهدف الذي وضعت من أجل
  .ض يف مقابل السالمللقرارات الشرعية الدولية ومبدأ األر

  

                                                 
 فاروق الشرع. 
 "26/9/1994، )بيروت" (النهار. 



 

 
 

  

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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