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 اجلولة األوىل بعد انتهاء  بيان للرئيس بيل كلينتون

  السورية ـ اإلسرائيلية يف واشنطن من املفاوضات
  .16/12/1999، واشنطن

  
  

وهذه . املاضية خطوات حاسمة يف املسيرة نحو السالم 48اتخذت إسرائيل وسورية يف الساعات الـ   
، ستكون النتائج مثمرة جداً بالنسبة إىل شعبي إسرائيل ولكن بشجاعة الطرفين ومثابرتهما. املسيرة ستكون صعبة

  .وسورية
اك ووزير اخلارجية الشرع على أن وخالل لقاءاتهما مع الوزيرة أولبرايت ومعي، اتفق رئيس الوزراء بر  

يبذال كل جهد ممكن للتوصل إىل سالم بين إسرائيل وسورية كجزء من سالم عادل ودائم وشامل يف الشرق األوسط 
  .والشروط املرجعية ملؤتمر سالم مدريد 338و 242ند إىل قراري جملس األمن الدويل رقم يست

ومن أجل بلوغ تلك النهاية، وافق رئيس الوزراء ووزير اخلارجية على العودة إىل واشنطن ملواصلة   
ايل أسبوعين ، أي بعد حو2000يناير العام / مفاوضاتهما على أساس مكثف ابتداء من الثالث من كانون الثاين

لقد وافقا على اتخاذ . وقد طلبا أن تشارك الواليات املتحدة يف تلك املفاوضات، ويشرفنا أن نفعل هذا. من اليوم
  .خطوات لضمان أن تسير تلك املفاوضات يف جو مثمر وإيجابي

هذه البداية ومع . بداية جديدة يف اجلهد الرامي إىل حتقيق سالم شامل يف الشرق األوسط إننا بهذا نشهد  
الطيبة للمفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية، ومع توقع أن تُستأنف املفاوضات اإلسرائيلية ـ اللبنانية قريباً، ومع 
تواصل املفاوضات على املسار الفلسطيني منذ فترة من الوقت، يمكننا حقاً أن نركز أنظارنا على شرق أوسط جديد 

  .وخمتلف
 48وما من شيء مما جرى خالل الساعات الـ . ذه املسيرة ستكون صعبةوكما أكدت منذ البداية، إن ه  

لقد وافقا على أالّ ينظرا إىل الوراء، . ولكن الطرفين بدآ السير على هذا الطريق. املاضية ما يحملنا على اعتقاد العكس
  .من أجل أجيالنا وأجيالنا القادمة

كما . شكر إىل وزير اخلارجية الشرع وأعضاء فريقهأتوجه بالشكر إىل رئيس الوزراء وأعضاء فريقه، وبال  
  .فقد عملوا جميعاً بكد. أشكر الوزيرة أولبرايت وأعضاء الفريق األميركي

وأود أن تعرف إسرائيل وسورية أن بإمكانهما االعتماد على الواليات املتحدة يف كل خطوة يف هذه   
  .املسيرة

  .شكراً جزيالً  
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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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