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  *مؤتمر صحايف لرئيس الوفد السوري
  إىل املفاوضات الثنائية مع إسرائيل

  يعلن فيه أنه مل يظهر أي تغير
  يف املوقف اإلسرائيلي من األمور اجلوهرية

  ]مقتطفات[ **.27/8/1992واشنطن، 
  

أعلن السيد موفق العالف رئيس الوفد العربي السوري إىل حمادثات السالم أنه باستثناء   
األسبوع األول من اجلولة السادسة مل يف أجواء احملادثات عن اجلوالت السابقة فإن  االختالف

  .يظهر أي تغيير يف املوقف اإلِسرائيلي إزاء األمور اجلوهرية
  .] . . . . . [.  
وقال السيد العالف إن الوفد العربي السوري مل يلحظ حتى اآلن أي حتول يف املوقف   

  .جلوهريةاإلِسرائيلي جتاه القضايا ا
أن طروحات الرئيس احلايل للوفد اإلِسرائيلي احلايل تذكر بطروحات سلفه يف  مضيفاً  

  .اجلوالت السابقة ولكن مع فارق يف تشذيب األسلوب
  .] . . . . . [.  
على سؤال حول إمكانية الوصول يف اجلولة احلالية من احملادثات إىل حل جزئي  ورداً  

ىل هنا من أجل حلول جزئية وإنما جئنا من أجل حتقيق تسوية إ قال السيد العالف نحن مل نأت
ال يتحدث عن انسحاب جزئي بل يتحدث عن  242شاملة ومن أجل سالم شامل كما أن القرار 

االنسحاب وهو يتحدث عن عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وليس عدم جواز اكتساب بعض 
قيق التسوية الشاملة على أساس التطبيق الكامل أراضي الغير، لذا فإن ما جئنا من جله هو حت

  .للقرارات التي تقوم عليها عملية السالم
  .] . . . . . [.  
تتمسك وسئل العالف أنه يف الوقت الذي تبدي فيه إسرائيل استعدادها للقبول بحل وسط   

سوريا باملطالبة بكل شيء فكيف يمكن تفسير هذا املوقف السوري فأجاب العالف إن 
سرائيليين مستعدون ألن يساوموا على حل وسط يتعلق بأراضينا أما نحن فلسنا مستعدين اإلِ

  .للمساومة على أراضينا
  .] . . . . . [. 

  

                                                 
  .موفق العالف *

وقد بدأت اجلولة السادسة من املفاوضات الثنائية العربية ـ اإلسرائيلية يف . 28/8/1992، )دمشق" (البعث" **
 .24/8/1992واشنطن، يف 



 

 
 

  

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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