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  العامة لألمم املتحدة،  أمام اجلمعية ،يعودكلمة لوزير اخلارجية الس
  العراق وعملية السالم يف الشرق األوسطيف  تناول فيها الوضعي

  ]مقتطفات[ .4/10/1994، نيويورك
  

  [.......]  
لعربية لقد شاركت دول جملس التعاون لدول اخلليج ا"وتطرق األمير سعود إىل قضية الشرق األوسط وقال   

يف مسيرة السالم يف الشرق األوسط منذ انطالقتها يف مدريد وأسهمت يف دفع احملادثات الثنائية بين اجلانبين 
لقد أعطت الوفود "وتابع " .العربي واإلسرائيلي إىل جانب مشاركتها الفعلية يف احملادثات املتعددة األطراف

لى صدق التوجه والنوايا العربية يف السعي نحو حتقيق سالم العربية املشاركة يف هذه املسيرة برهاناً ساطعاً ع
عادل وشامل يف املنطقة، معتبرة أن احملادثات متعددة األطراف هي جزء من عملية السالم التي بدأت يف مدريد 

  ".وأنها مكملة للمفاوضات الثنائية وليست بديالً عنها
تحرير الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية املوقع يف واعتبر أن االتفاق على إعالن املبادىء بين منظمة ال  

سلمية  أثار شعوراً بالتفاؤل باعتبار أن ذلك يشكل خطوة أولية رائدة نحو التوصل إىل تسوية" 1993واشنطن عام 
إن جملس التعاون لدول اخلليج العربية إذ يالحظ بارتياح التقدم "وقال " .عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية

الذي تم حتقيقه على املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي واخلطوات املهمة التي تم اتخاذها يف إطار النقل  امللموس
املبكر للمسؤوليات إىل السلطة الفلسطينية املدنية وتوسيع صالحيات احلكم الذاتي الفلسطيني، فإنه يدعو اجملتمع 

األميركية وجمهورية روسيا االحتادية، إىل اتخاذ كل الدويل وعلى األخص راعيي مؤتمر السالم، الواليات املتحدة 
  ".ما من شأنه ضمان عدم قيام إسرائيل بوضع مزيد من العراقيل أمام ممارسة السلطة الوطنية الفلسطينية ملهامها

يف الوقت الذي نرحب فيه بالتقدم الذي ... "وتكلم األمير سعود عن خمتلف مسارات املفاوضات وقال  
املسار األردين ـ اإلسرائيلي، فإننا نعبّر عن قلقنا البالغ لعدم إحراز أي تقدم جوهري يف  جرى حتقيقه على

إن قضية اجلوالن العربي السوري احملتل قضية واضحة "وتابع " .املفاوضات على املسارين السوري واللبناين
يأتي عن طريق حيازة األراضي بالقوة ولكن  ال حتكمها مبادىء احترام احلدود الدولية، كما أن احلفاظ على األمن

وفيما يتعلق باملسار . بانسحاب إسرائيلي كامل من اجلوالن احملتل بإرساء دعائم السالم التي ال يمكن توافرها إالّ
الصادر عن جملس األمن والذي يقضي بشكل واضح وصريح ) 425(اللبناين اإلسرائيلي، فذلك يحكمه القرار رقم 

وعليه فإننا نطالب بالتنفيذ الفوري  .فوري وغير املشروط للقوات اإلسرائيلية من األراضي اللبنانيةباالنسحاب ال
  ".وغير املشروط ألحكام هذا القرار

إن قضية القدس الشريف تمثّل جوهر النزاع العربي ـ اإلسرائيلي "وتطرق إىل موضوع القدس وقال   
ألوسط بدون التوصل إىل حل عادل لهذه القضية، يأخذ باالعتبار وبالتايل ال يمكن قيام سالم دائم يف الشرق ا

الذي يقضي بانسحاب إسرائيل من األراضي التي احتلتها عام  242قرارات الشرعية الدولية ال سيما القرار الرقم 
ييرات القيام بأي تغ ماملتعلق بالقدس الشريف، ومن ثم فإن على إسرائيل االلتزام بعد 252والقرار الرقم  1967

ديموغرافية من شأنها تغيير وضع القدس والتأثير على املفاوضات القادمة لوضعها النهائي، كذلك فإنه من 
الضروري ألي تسوية دائمة وشاملة أن تُعنى بموضوع عودة الالجئين الفلسطينيين وقضية املستوطنات التي 

  ".ة بذلك أحكام القانون الدويل واتفاقيات جنيفأقامتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف األراضي احملتلة، خمالف
إحراز تقدم جوهري يف املفاوضات الثنائية حول خمتلف جوانب النزاع العربي ـ "وأكد األمير سعود أن   

اإلسرائيلي ال بد وأن يفضي يف النهاية إىل حتقيق تقدم مماثل بشأن املسائل املطروحة يف احملادثات املتعددة 
لذي سيدفع مسيرة السالم نحو غايتها املنشودة وهي إقامة سالم عادل وشامل ودائم يف الشرق األطراف، األمر ا

  ".األوسط
  [.......]  

                                                 
 األمير سعود الفيصل. 
 "5/10/1994، )لندن" (الحياة . 



 

 
 

  

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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