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  يحديث متلفز لرئيس الوفد السور
  إىل املفاوضات الثنائية مع إسرائيل

  قوّم فيه اجلولة العاشرة من مفاوضات السالمي
5/7/1993. ]مقتطفات[  

  
    
السالم يف مقابلة أجراها معه التلفزيون  ادثاتإىل حم قال السيد موفق العالف رئيس الوفد السوري  

ا نرجو أن تكون هذه اجلولة موفقة، ولكن لألسف جولة أخرى تنتهي دون إحراز كن: العربي السوري الليلة املاضية
وذلك مرجعه طبعاً إىل ما هو معروف من أن الطرف اإلسرائيلي ال يزال ال يفصح بوضوح عن . التقدم املطلوب

ـ اإلسرائيلي بل وهذا صحيح ليس بالنسبة للمسار السوري . التزامه باالنسحاب الكامل من األراضي العربية احملتلة
  .هو صحيح أيضاً بالنسبة لبقية املسارات العربية

أعتقد أن اإلسرائيليين يتجاهلون الدوافع احلقيقية جمليء : وقال رداً على سؤال حول التعنت اإلسرائيلي  
مقبولة،  العربي الراهن ليفرضوا شروطاً غير األطراف العربية إىل عملية السالم، ويحاولون أن يستفيدوا من التمزق

أي أنه سالم غير عادل وسالم غير شامل وسالم ال يراعي الثوابت القومية التي . سالماً يكون بحسب ما يخططون
وأعتقد أنهم خمطئون يف هذا األمر ألن األطراف العربية مصممة على السالم . تتمسك بها األطراف والوفود العربية

  .ولكنها تفرق بوضوح بين السالم واالستسالم
  ][.......  
إن . يقولون أوضحوا أو اشرحوا لنا طبيعة السالم نفصح عن مدى االنسحاب: وقال العالف رداً على سؤال  

هذه املقولة هي إحدى مناورات إسرائيل تستعمل على جميع املسارات، ويف بعض املسارات كل أنواع املراوغات 
ة أعربت بوضوح للجميع بأنها ملتزمة بما يجب وكل األطراف العربي. واملناورات للتهرب من استحقاق السالم

إسرائيل . السالم من أجل إقامة السالم العادل والشامل ةعليها أن تفعل تنفيذاً للقرارات التي بنيت عليها عملي
ها بمعادلة االنسحاب الكامل مقابل السالم تختلق خمتلف الذرائع ومنها أنها عندما أحرجتها سوريا وأفحمت

 روط املسبقة وتطالب بمعرفة نوعولكي تتهرب من هذا اإلحراج أصبحت تزيد من الش. الكامل أصبحت أمام إحراج
السالم الكامل، يف حين أنها مل تلتزم بعد االنسحاب الكامل الذي يطلب من إسرائيل دون ثمن، ألن األرض املطلوب 

وميثاق األمم  242هي أرض عربية واحتالل هذه األرض احتالل غير قانوين بموجب القرار االنسحاب منها 
وكل ما هو مطلوب من العرب عندما تنسحب إسرائيل من أراضيهم بشكل كامل أن يقيموا سالماً يف . املتحدة
  .وهكذا أعرب العرب عن استعدادهم لذلك. املنطقة

بدأ  :يف مرحلة إعادة نظر فيما يحدث بعد هذه اجلوالت العشروقال رداً على سؤال آخر مفاده هل نحن   
كلما جاءت جولة وانتهينا من هذه اجلولة دون إحراز التقدم املطلوب، فال شك بأن  املوقف يصبح أكثر مدعاة للقلق

  .مصداقية عملية السالم تتعرض خملاطر
  [.......]  
ا إسرائيل لكانت هذه العملية السلمية انتهت منذ لو كنا معتمدين فقط على جدية إسرائيل وعلى حسن نواي  

ولكن االعتماد هو على اجملتمع الدويل وعلى األسرة الدولية ومصداقية راعيي املؤتمر وبالذات . زمن طويل
والرئيس . الواليات املتحدة التي تقول بأنها تؤكد جميع التأكيدات التي أعطيت من قبل اإلدارة األميركية السابقة

. ي اجلديد كلنتون يقول أنه سيهتم بنفسه شخصياً بعملية السالم، ووزير اخلارجية كريستوفر أعرب عن هذااألميرك
ولألسف هذا كله مل يترجم بعد . والراعي األميركي يقول بأنه يريد أن يكون أكثر فاعلية وأن يكون شريكاً كامالً

  . [....]على أي صعيد إىل نتائج
  [.......]  

  

                                                 
  موفق العالف. 
  "6/7/1993، )دمشق" (البعث. 



 

 
 

  

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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