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  *كلمة وزير اخلارجية السوري
  أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة

  يتهم فيها إسرائيل بمحاولة تقويض إطار مؤتمر السالم
  يف مقابل االنسحاب الكامل ويؤكد رغبة بلده يف السالم الكامل

  ]مقتطفات[ **.28/9/1992نيويورك، 
  

  [. . . . . . .]  
  السيد الرئيس  

 تشهد األمن واالستقرار منذ نهاية احلرب العاملية الثانية بسبب إن منطقة الشرق األوسط مل
استمرار الصراع العربي ـ اِإلسرائيلي ومضاعفاته غير أن انعقاد مؤتمر مدريد يف العام املاضي 

اجلميع لتحقيق سالم عادل وشامل يستند إىل  أتاح ألول مرة فرصة تاريخية ونادرة باعتراف
وهي  425و 338و 242قرارات جملس األمن  األمم املتحدة وخصوصاًالشرعية الدولية وقرارات 

  .قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ بموجب ميثاق األمم املتحدة جلميع أطراف الصراع
ع بعد عشرة شهور أن حمادثات لى مؤتمر مدريد وتبين للعامل أجمع لقد مر عام تقريباً  

عقيمة بسبب تعنت ومماطلة رئيس احلكومة السالم بين اجلانبين العربي واِإلسرائيلي كانت 
بعد هزيمته يف االنتخابات بأنه كان يخطط ِإلطالة أمد  اإلِسرائيلية السابق الذي اعترف علناً

  .املفاوضات لعشر سنوات
أن تنتهي اجلولة األخيرة من حمادثات السالم يف واشنطن دون أن  ومن املؤسف أيضاً  

اجلوالن وبقية األراضي  معاجلته ملسألة االنسحاب الكامل من يغير اجلانب اإلِسرائيلي من جوهر
العربية احملتلة بما فيها القدس على الرغم من استعداد سوريا واألطراف العربية لاللتزام بكل ما 

ويبدو أن االدعاء بتغير سياسات حكومة  338و 242هو مطلوب منها بموجب قراري جملس األمن 
  .مع حكومة شمير يفتقد حتى اآلن إىل املصداقية واملمارسة الفعليةرابين وأولوياتها باملقارنة 

إنما جاء بفضل والواقع أن ما رافق اجلولة األخيرة من توقعات كبيرة وزخم ملحوظ   
املساهمة اجلادة للجانب العربي والصدى الواسع يف الساحتين اإلِقليمية والدولية اللذين أحدثتهما 

ة التي تضمنت بشموليتها أسس ومبادئ التسوية السلمية للصراع الوثيقة السورية هذه الوثيق
العربي ـ اإلِسرائيلي وفق ميثاق األمم املتحدة وقراراتها التي عقد على أساسها مؤتمر السالم يف 

  .مدريد
لقد أكد اجملتمع الدويل أن حتقيق السالم يف منطقة الشرق األوسط كان وما زال يستند إىل   

حتمية انسحاب إسرائيل من جميع األراضي العربية التي احتلتها بواسطة القوة واحلرب وضمان 
  .احلقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني

سالم كامل دون انسحاب إسرائيل  من يعتقد يف إسرائيل أنه يمكن حتقيق ويخطئ كثيراً  
التام من جميع األراضي العربية احملتلة كما يخطئ أولئك الذين يعتقدون أن ترسانة إسرائيل من 

                                                 
 .فاروق الشرع *
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أسلحة الدمار الشامل وتفوقها العسكري النوعي يجعالنها بمنأى عن التداعيات الناجمة عن انتهاء 
  .احلرب الباردة

  [. . . . . . .]  
هذا  سالم الشامل العادل والدائم واضح ومعروف إذا اختارت إسرائيل فعالًإن الطريق إىل ال  

الطريق وإن أية مناورة النسحابات جزئية أو خطوات مرحلية لن جتلب السالم للمنطقة وال إسرائيل 
نفسها كما أن اللقاءات على مستوى أعلى التي تطالب بها إسرائيل هي حماولة لتقويض اإلِطار 

  .لتقت بموجبها األطراف العربية واإلِسرائيلية يف مؤتمر مدريد للسالمواآللية التي ا
 تقبل به مشرفاً لقد أعلنت سوريا على لسان قائدها الرئيس حافظ األسد أنها تريد سالماً  

وال تنازل فيه عن حق من حقوقنا وال ال تفريط فيه بحبة رمل من أرض الوطن  شعوبنا سالماً 
نحن نريد سالم الشجعان السالم الذي يعيش ويستمر ويضمن مصالح . ..تهاون فيه بكرامة األمة

ال يستطيع إخراج سوريا عن مواقفها الوطنية  أما إذا كانت هناك ألعاب وكمائن فإن أحداً.. اجلميع
  .يف قاموسها والقومية واالستسالم ليس وارداً

األراضي امل من جميع إرادتنا يف سالم كامل مقابل االنسحاب الك لقد قلنا ونؤكد جمدداً  
العربية احملتلة هذا هو التحدي الذي نطرحه أمام إسرائيل من على هذا املنبر والذي بقي حتى اآلن 

  .دون جواب
  [. . . . . . .]  

 
  



 

 
 

  

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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