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شمعون بيرس، يرحب فيه باخلطاب  ،ذاعي خاص لوزير اخلارجية اإلسرائيليإحديث 
 هضبة من االسرائيلي النسحاب، مؤكداً أن ااألخير للرئيس السوري حافظ األسد

  1 به مسلماً  بات االنسحاب مبدأ نأ حين يف الرئيسية، املشكلة يبقى اجلوالن
 

11/9/1994  
  

............  

 اخلارجية شمعون بيريز بتصريحات الرئيس األسد عن التزام سوريةورحب وزير   
ان اللهجة العامة للتصريحات ايجابية وكذلك . "وقال لالذاعة االسرائيلية". سالممتطلبات ال"

  ".أمام البرملان وهو يعلن استراتيجية للسالم) س السورييالرئ(تصميم 

ون سالماً حقيقيًا مع تطبيع للعالقات التلميحات اىل ان السالم سيك"ووصف بيريز ايضاً   
ما زلنا يف مرحلة بدء املفاوضات واخلالفات "اال انه اوضح ". انه مكسب"واضاف ". بأنها ايجابية

ونفى التصريحات التي ادىل بها مسؤول كبير يف وزارته لوكالة ". يف هذه املرحلة ال تزال كبيرة
مني لالنسحاب االسرائيلي من هضبة اجلوالن يبقى ان اجلدول الز"اخيراً وقال فيها " فرانس برس"

ن لهذه االقوال ال اعتقد ا"وقال ". بات مسلماً بهمبدأ االنسحاب "املشكلة الرئيسية، يف حين ان 
  ".اساساً 

مل نصل بعد "وعن امكانية عقد لقاء مع نظيره السوري السيد فاروق الشرع أوضح بيريز   
لكن . ات املتحدة حتاول تنظيم لقاءات على مستويات خمتلفةان الوالي"وقال ". اىل هذه املرحلة

ن هذه اللقاءات قد تعبد الطريق امام حل إومع ذلك ف. السوريين ال يرغبون بذلك يف الوقت الراهن
  ".املشاكل

يف اجلوالن مساء السبت يف  وقال يف تعليقه على التظاهرة التي نظمها املستوطنون  
اال انه اضاف انه . هؤالء املستوطنون" الكثير من االحترام ملا بناه"انه يكن " كاتزرين"مستوطنة 

ان هذه . ال يمكن ان نضمن األمن بواسطة األمن فقط ونحن مل نصل بعد اىل املرحلة احلاسمة"
وانتقد من جهة اخرى االضراب عن الطعام الذي ". التظاهرات سابقة ألوانها وأنا ال أوافق عليها

التي اقيمت يف  31غمالء احدى املستوطنات الـ مستوطنون يف مستوطنة بدأه صباح امس األحد 
ان الشعب يتحرك وفق ارادة االغلبية "وختم قائالً . 1967هضبة اجلوالن منذ احتاللها يف العام 

وما يريده الشعب هو التوصل اىل سالم شامل يف الشرق . وليس وفق االضرابات عن الطعام
وعلى املستوطنين ان يقبلوا بارادة االكثرية حتى وان كانت . ةاألوسط يشمل السالم مع سوري

  ".موجعة
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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