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  *تصريح صحايف لرئيس الوفد السوري
  إىل املفاوضات الثنائية مع إسرائيل

  يعبر فيه عن خيبة أمله من الوثيقة التي قدمها
  سرائيلي بعد استئناف املفاوضاتالوفد اإل

  ]مقتطفات[ **.14/9/1992واشنطن، 
  

د أعلن السيد موفق العالف رئيس الوفد العربي السوري إىل حمادثات السالم أن الوف  
اإلِسرائيلي قدم خالل اجتماع أمس وثيقة مطولة خلت من أي عنصر إيجابي وأن االنطباع األويل 

  .عن هذه الوثيقة ليس مشجعاً 
االجتماع إن الوثيقة التي قدمها الوفد اإلِسرائيلي بعد وقال السيد العالف يف تصريح عقب   

ادسة احلالية عشرة أيام هذه الوثيقة املشاورات التي أجراها يف إسرائيل توقفت خاللها اجلولة الس
ال مع املؤلفة من سبع صفحات مل تتضمن أي عنصر إيجابي ومل تنسجم مع روح عملية السالم و

  .ت عليها عملية السالمالقرارات واملبادئ التي بني
  [. . . . . . .]  
دمها الوفد وأوضح السيد العالف أن الوثيقة اِإلسرائيلية مل تقدم كبديل عن الورقة التي ق  

  .السوري يف األسبوع الثاين من اجلولة احلالية
 كوثيقة إسرائيلية بين ما قدمه اجلانب اإلِسرائيلي وهاماً كبيراً وأضاف إن هناك فارقاً  

وبين الورقة السورية التي تشكل حماولة جادة وخملصة لتقديم شيء يضع يف االعتبار كافة 
  .األسس التي تكفل قيام سالم عادل وشامل يف املنطقة

  [. . . . . . .]  
قدمه اجلانب اإلِسرائيلي يف وثيقة  ما على سؤال أحد الصحفيين أن وأكد السيد العالف رداً  

يات اإلِسرائيلية املاضية بشكل جديد ولكنه شكل ال يقل سلبية عن كان حماولة إلعادة النظر
  .الطريقة اإلِسرائيلية املاضية

  [. . . . . . .] 
  

                                                 
 .موفق العالف *

وقد بدأت املفاوضات الثنائية العربية ـ اإلِسرائيلية يف واشنطن، يف . 15/9/1992، )دمشق" (البعث" **
تمبر بطلب من الوفد اإلِسرائيلي للتشاور واستؤنفت يف الرابع عشر سب/وعلقت يف الرابع من أيلول. 24/8/1992
 .سس السالم الشامل والعادلوثيقة حدد فيها أُ 31/8/1992م يف وكان الوفد السوري قد. منه



 

 
 

  

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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