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  *مؤتمر صحايف لرئيس الوفد السوري
  إىل املفاوضات الثنائية مع إسرائيل

  واجه طريقاً مسدوداً يعلن فيه أن مفاوضات السالم باتت ت
  ]مقتطفات[ **.17/9/1992واشنطن، 

  
أعلن السيد موفق العالف رئيس الوفد العربي السوري إىل حمادثات السالم أن هذه   

وأن اخلروج من هذا الطريق لن يكون إال من خالل تغيير  دوداًمس احملادثات باتت تواجه طريقاً
اجلانب اإلِسرائيلي ملواقفه أو عبر قيام راعيي مؤتمر السالم وبخاصة الراعي األميركي بدورهما 

  .يف دفع احملادثات
 وأكد السيد العالف يف مؤتمر صحفي أن الوفد العربي السوري ال زال مع ذلك ملتزماً  

  .بانتظار ما سيستجد لدى اجلانب اِإلسرائيلي أو ما قد يصدر عن راعيي املؤتمربعملية السالم 
  [. . . . . . .]  
وقال السيد العالف يف مؤتمره الصحفي إن أسابيع ثالثة من احملادثات يف هذه اجلولة   

ملدة عشرة أيام تخلل اجلولة من أجل أن يجري  السادسة انتهت دون أن تثمر شيئا كما أن توقفاً
  .اجلانب اإلِسرائيلي مشاورات مع حكومته قد أثبتت أنه كان بال طائل وغير مبرر

اآلن أن كل التوقعات حول ما سمي بتغيير  وجلياً وأضاف السيد العالف لقد أصبح واضحاً  
يف السياسة اإلِسرائيلية بشأن السعي إىل حتقيق تسوية عادلة وشاملة للنزاع العربي اإلِسرائيلي 

  .وهامكانت جمرد أ
  [. . . . . . .]  
نه اتضح أن اإلِسرائيليين مل يأتوا إىل واشنطن ليتفاوضوا على ومضى العالف يقول إ  

سالم عادل وشامل وإنما جاؤوا حملاولة تقسيم الصف العربي بإصرارهم على عقد صفقات 
  .منفردة وإقامة حلول جزئية

  [. . . . . . .]  
أن سوريا ملتزمة بقيام سالم عادل وشامل على كافة جبهات الصراع العربي ـ  وأضاف مؤكداً

وملبدأ إعادة  338و 242اإلِسرائيلي كما أن سوريا ملتزمة بالتطبيق الكامل لقراري جملس األمن 
  .األرض العربية مقابل السالم

الكامل من  ومضى يقول إن مثل هذا السالم ال يمكن أن يتحقق دون االنسحاب اِإلسرائيلي  
  .كافة األراضي العربية احملتلة

من إيمانها الراسخ بأن السالم ال يمكن أن يتجزأ  وأضاف السيد العالف أن سوريا انطالقاً  
  .أي انسحاب جزئي أو سالم منفصل فإنها سوف لن تقبل مطلقاً

  [. . . . . . .]  

                                                 
 .موفق العالف *

ـ اإلِسرائيلية يف واشنطن، يف  ةوضات الثنائية العربيوقد بدأت املفا. 18/9/1992، )دمشق" (البعث" **
ويف . سبتمبر بطلب من إسرائيل للتشاور، واستؤنفت يف الرابع عشر منه/، وعلقت يف الرابع من أيلول24/8/1992
، قيام الوفد السوري وثيقة حدد فيها أسس السالم العادل والشامل، وردّت إسرائيل بتقديم ورقتها 31/8/1992

 .تئناف املفاوضاتعند اس



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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