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  وزير الدفاع السوري، العماد تصريح ل
  يوضح فيه أسباب توقف مصطفى طالس،

  املفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية
  ]مقتطفات[ .2/8/1995، )لبنان(إهدن 

  
  

  [.......]  
حتى اآلن مل تثمر أي شيء، ألن : "عن مصير املفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية؟ فقال سئل العماد طالس  

. ونحن نريدها من أجل حتقيق هدف معين الذي هو السالم. يدون املفاوضات من أجل املفاوضاتاإلسرائيليين ير
يسلّمان بأي  واإلسرائيليون يريدون اللعب علينا، ويفكرون أن سورية ولبنان مثل ياسر عرفات ومثل امللك حسين

  ".شيء يعطيانه
  [.......]  
. يجي، لكن هذا ال يعني التراجع عن املبادىء األساسيةبالنسبة لنا السالم هو قرار استرات: "وتابع يقول  

وهذا ما اعتبرناه نحن . ، لكنهم طالبوا بمحطة إنذار مبكر]يونيو[نحن قلنا بالعودة إىل حدود الرابع من حزيران 
بة وقلنا إن الرقا. عملية جتسس علينا، حتى إننا نعتبر أن بقاء جندي إسرائيلي واحد يف اجلوالن انتهاك للسيادة

تتم عبر األقمار الصناعية التي تستطيع التصوير، لكن إصرارهم على عدم االنتقال إىل نقطة ثانية يعني بوضوح 
  " [....].أنهم جماعة ال يريدون السالم ويريدون اللعب علينا

وشدّد رداً على سؤال، على رفض إقامة حمطة إنذار مبكر يف اجلوالن، وأشار إىل أن رئيس األركان   
اإلسرائيلي أمنون شاحاك قال للعماد حكمت الشهابي لقد جتاوزنا هذه النقطة، لكنه عاد بعد اتصال بيتسحاق 

ال داعي للتكرار أننا نرفض إقامة ]: السالعماد ط[وقال . كال مل نتجاوز هذه النقطة: رابين ليقول للعماد الشهابي
  .[...]حمطة اإلنذار املبكر بشكل بات وحاسم 

  [.......]  
، ومع األسف فإن ياسر عرفات استجاب [....]الكل يعرف أن الرئيس األسد ال يفرّط بأي حق : "وأضاف  
احلمة التي يسمونها  بمنطقة ااإلسرائيلية واألميركية، فكلّفوا فيصل احلسيني ثم ياسر عرفات أن يطالبللضغوط 

  ".اجلوالن الفلسطينية وهذه أول مرة نسمع فيها عن اجلوالن الفلسطينية
  [.......]  

  

                                                 
 "3/8/1995، )بيروت" (السفير. 



 

 
 

  

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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