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  *تصريح صحايف لرئيس الوفد السوري
  إىل املفاوضات الثنائية مع إسرائيل

  يعلن فيه تقديم ورقة إىل اجلانب اإلسرائيلي
  تتضمن األسس الثابتة لقيام

  سالم شامل وعادل يف الشرق األوسط
  ]مقتطفات[ **.1/9/1992شنطن، وا

  
ت السالم أن الوفد أعلن السيد موفق العالف رئيس الوفد العربي السوري إىل حمادثا  

السوري قدم خالل اجتماع أمس األول مع اجلانب اِإلسرائيلي ورقة تتضمن األسس الثابتة لقيام 
  .سالم شامل وعادل يف الشرق األوسط

وأوضح السيد العالف أن الوفد السوري قدم ورقة مدروسة تتضمن األسس الثابتة لقيام   
ومبدأ إعادة  338و 242قراري جملس األمن رقم سالم شامل وعادل على أساس التنفيذ الكامل ل

  .األرض العربية مقابل السالم
وتركز الورقة على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كل شبر من األراضي العربية   

  .احملتلة كما تؤكد على شمولية احلل على جميع جبهات الصراع العربي ـ اإلِسرائيلي
د العربي السوري إىل حمادثات السالم عن قلقه إزاء وأعرب السيد موفق العالف رئيس الوف  

اإلِسرائيلي على الورقة التي قدمها الوفد السوري أمس وتضمنت أسس السالم األويل للجانب الرد 
  .العادل والشامل والدائم يف املنطقة

وقال السيد العالف يف تصريح له عقب اجتماع أمس مل نلمس من الطرف اِإلسرائيلي يف   
كما ادعى يف السياسة اإلِسرائيلية  ه األولية على هذه الورقة أي دليل على أن هناك تغيراًتعليقات

بل استمعنا من خالل التعليقات األولية حيث مل نتلق التعليقات املكتوبة بعد إىل نفس احلجج 
جلانب اإلِسرائيلي يف زمن احلكومة ونفس األساليب ونفس التفسيرات املشوهة التي كان ينتهجها ا

  .اإلِسرائيلية السابقة
عن االنطباع اجلدي الذي ساد األيام األوىل لهذه اجلولة  وأضاف إننا نلمس تراجعاً  

صحيح أن اجلو تغير واألسلوب تغير ولكن من حيث اجلوهر ومن حيث املواضيع هنالك إما تراجع 
  .متبعة أو استمرار يف احلجج واألساليب التي كانت

  [. . . . . . .]  
وأضاف إن الورقة أكدت على االنسحاب الكامل من األراضي العربية احملتلة باعتبار أن   

  .من معادلة السالم أساسياً هذا االنسحاب يعد جزءاً
وقال إن االنسحاب الكامل هو أحد طريف املعادلة وإقامة السالم واألمور األُخرى املذكورة   

  .اجلزء اآلخر من املعادلةهي  242يف القرار 
                                                 

 .موفق العالف *
دسة من املفاوضات الثنائية العربية ـ اإلِسرائيلية يف وقد بدأت اجلولة السا. 2/9/1992، )دمشق" (البعث" **

 .24/8/1992واشنطن، يف 
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ونفى أن تكون الورقة السورية قد تضمنت أي شيء يتعلق باتفاقات مؤقتة أو انسحابات   
  .جزئية

  .وأضاف إننا ال يمكن أن نقبل أي اقتراح إسرائيلي من هذا القبيل  
  [. . . . . . .]  

  
   

  



 

 
 

  

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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