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  أمام  ،وزير اخلارجية السعودي، سعود الفيصللكلمة 
  مؤتمر أنابوليس

  27/11/2007أنابوليس، 
  

جنتمــع هنــا اليــوم تلبيــةً لــدعوة كريمــة مــن فخامــة الــرئيس جــورج دبليــو بــوش لنؤكــد التزامنــا الكامــل بتحقيــق ســالم 
 .املسعىفالكثير يتوقف على جناح أو فشل هذا . عادل وشامل ودائم يف الشرق األوسط

  . لقد تسبب الصراع العربي اإلسرائيلي يف الكثير من اآلالم واملعاناة وفقدان الكثير من الضحايا 
وقد زاد جمود عملية السالم من جاذبية األيديولوجيات املتطرفة حيث وصلت مشاعر اليـأس واإلحبـاط إىل درجـات 

  . عالية خطيرة
املنطقـة مـن توجيـه طاقاتهـا نحـو السـالم والنمـاء بـدالً مـن احلـروب  لقد آن األوان إلنهاء هذا الصراع وتمكـين شـعوب

  .والدمار وهذا هو السبب األساسي النعقاد هذا االجتماع املهم وهو معيار جناحه النهائي
لقد أتينا إىل هنا لدعم إطالق مفاوضات جدية ومستمرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تتناول جميع قضايا احلل 

  .يتبعها إطالق مفاوضات املسارين السوري واللبناين يف أقرب فرصةالنهائي، ل
وقد عبرت الواليات املتحدة األمريكية واللجنة الرباعية الدولية عن االلتزام بالعمل لتحقيق تسوية نهائية للصـراع  

عيــــة إن مرج.  اإلســــرائيلي ضــــمن إطــــار زمنــــي حمــــدد، ونحــــن سنضــــع وفــــاءهم بهــــذا االلتــــزام علــــى احملــــك-العربــــي
وخارطـــة الطريـــق  1515و 1379، و338، و242املفاوضـــات علـــى كافـــة املســـارات هـــي قـــرارات جملـــس األمـــن رقـــم 

  .  ومبادرة السالم العربية
وهنـــاك ضـــرورة مطلقـــة إلنشـــاء آليـــة متابعـــة دوليـــة تراقـــب مـــا يـــتم إحـــرازه مـــن تقـــدم يف املفاوضـــات املباشـــرة بـــين 

  .الفعلي ملا يلتزمون به خالل هذه املفاوضاتاألطراف، إضافةً إىل مراقبة مدى تطبيقهم 
يضــاً إذا أردنــا ملفاوضــات الوضــع النهــائي أن تــنجح أن تطبــق إســرائيل بعــض اخلطــوات األساســية ومــن الضــروري أ 

مثــل جتميــد كافــة األنشــطة االســتيطانية وإزالــة املســتوطنات اخلارجيــة، واإلفــراج عــن األســرى، ووقــف بنــاء اجلــدار، 
  . طينيوإزالة احلواجز يف األراضي الفلسطينية احملتلة، ورفع احلصار عن الشعب الفلس

إن اململكـــة العربيـــة الســـعودية ملتزمـــة بـــدعم الســـالم يف الشـــرق األوســـط، وقـــد قـــدم قادتهـــا عبـــر الســـنين العديـــد مـــن 
  . املبادرات اجلدية إلنهاء الصراع وهي مل تكن ابدا يف موقف املتفرج

حالــة مــن الفوضــى  بــد مــن إحــالل األمــل حمــل اليــأس، ومــن جتنيــب املنطقــة املزيــد مــن الضــحايا ومــن االنــزالق إىل ال
إن الشرق األوسط يمكنه أن يصـبح واحـةً يـنعم فيهـا جميـع أبنـاء إبـراهيم عليـه السـالم بحيـاة طبيعيـة . واالضطرابات

  . ومزدهرة وآمنة ومتحررة من اخلوف
 إن مبادرة السالم العربية تستند إىل الشرعية الدولية ومبادئ مؤتمر مدريد خاصـةً مبـدأ األرض مقابـل السـالم، كمـا

  . توفر سبيالً واقعياً لتطبييق رؤية احلل القائم على دولتين
لقد التزمت الدول العربية بتحقيـق السـالم واألمـن واالعتـراف والتطبيـع بـين جميـع دول املنطقـة، بمـا فيهـا إسـرائيل ، 

ا قـدم مبـادرة العزيـز اجلمهـور اإلسـرائيلي مباشـرةً عنـدم اللـه بـن عبـد لقد خاطـب خـادم احلـرمين الشـريفين امللـك عبـد
  :م حيث قال2002السالم العربية يف قمة بيروت العربية عام 

  
لقـد آن األوان ألن تضـع إسـرائيل . إن السالم ينبع من القلوب والعقول وليس من فوهات املدافع أو انفجار الصـواريخ

أن السـالم واالسـتمرار يف علـى إسـرائيل والعـامل إدراك . ثقتها يف السالم بعد أن راهنت طويالً على احلـرب دون جنـاح
  .احتالل األراضي العربية أمران متعارضان ال يمكن حتقيقهما معاً

األمــل بــأن يتحقــق الســالم علــى ، واســمحوا يل أن أضــيف هنــا "الســالم علــيكم"مــن املعتــاد عنــد العــرب أن نخــتم بقــول 
 .يدكم

  
                                                 

  المصدر :http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp? 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


