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  يف شأنكلمة لوزير اخلارجية السوري 

  املوقف من املفاوضات املتعددة األطراف
  .28/1/1992، دمشق

  
  

السالم الثنائية يف  أوضح السيد فاروق الشرع وزير اخلارجية أن إسرائيل أوقفت حمادثات  
ذ جوهرية وملموسة وذلك تهرباً من تنفي واشنطن بصورة متعمدة دون أن تسمح لها بتحقيق نتائج

  ..اللذين انعقد مؤتمر السالم على أساسهما/ 338و 242/قراري جملس األمن الدويل رقم 
وقال السيد وزير اخلارجية إن كل مواطن عربي حر ال بد وأن يكتشف بسهولة أن إسرائيل   

يف الوقت الذي رفضت فيه تنفيذ هذين القرارين ألنهما يلزمانها باالنسحاب من األراضي العربية 
فإنها أبدت اهتماماً وحماساً كبيرين للمفاوضات املتعددة األطراف وأعدت امللفات  احملتلة

  ..واخملططات اخلاصة بها لتحقيق مكاسب جديدة من الدول العربية
وأكد السيد الشرع أن املوقف الذي اتخذته سوريا بعدم املشاركة يف املفاوضات املتعددة   

اقعية ومن القناعة املبدئية أيضاً بأن بحث مسائل األطراف إنما انطلق من هذه املعطيات الو
التعاون اإلقليمي بين الدول العربية وبين إسرائيل قبل حتقيق االنسحاب اإلسرائيلي ال يمكن 

  ..اعتباره إال حماولة السترضاء املعتدي ومكافأة له على عدوانه واحتالله
حقيقته ترجمة حلرص أن هذا املوقف السوري هو يف  وأضاف السيد وزير اخلارجية  

سوريا على حماية حقوق العرب ومصاحلهم وقد عبّر عنه بوضوح تام السيد الرئيس حافظ األسد 
خالل لقاءاته مع السيد جيمس بيكر وزير اخلارجية األميركي وعلى هذا األساس مل تكن الدعوات 

راف العربية للمشاركة يف املفاوضات املتعددة األطراف إلزامية وإنما تركت ملن املوجهة إىل األط
  .يرغب فيها

وأكد السيد وزير اخلارجية أن مؤتمر مدريد للسالم والذي مل ينه أعماله بعد هو املؤتمر   
ا  املنطقة بعد أن تعاد األراضي العربية احملتلة ألصحابهبمقدوره إقامة السالم احلقيقي يف الذي

الشرعيين وتؤمن احلقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني ال سيما وأن جدول أعماله واضح 
يف كتب الدعوة والتأكيدات األميركية لألطراف العربية أما الزعم بأن االجتماع املتعدد األطراف 

سب هو املؤتمر الدويل الذي كان يطالب به العرب فإن النظر يف جدول أعماله املليء باملكا
  ..اإلسرائيلية يؤكد بطالن هذا الزعم

وأوضح السيد وزير اخلارجية أن اجتماع وزراء اخلارجية العرب الذي عقد األسبوع   
املاضي يف مدينة مراكش قد أظهر أن دولة عربية واحدة فقط كانت متحمسة للذهاب إىل 

  .املفاوضات املتعددة األطراف يف موسكو
اسي قائًال يف كل األحوال إن عدم مشاركة سوريا ولبنان واختتم السيد الشرع عرضه السي  

والفلسطينيين وهي األطراف املعنية مباشرة باستعادة أراضيها احملتلة كفيل بتخفيف حجم 
                                                 

  "29/1/1992، )دمشق" (البعث.  
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اخلسائر يف اجلانب العربي وبإعادة تركيز اجلهود الدولية على تنفيذ قرارات األمم املتحدة التي 
  ..ريدعقد على أساسها مؤتمر السالم يف مد

  
  



 

 
 

  

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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