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  كلمة لألمير سعود الفيصل

  يؤكد فيها أال تعاون يف املنطقة
  ما دامت األراضي العربية حمتلة

  ]مقتطفات[ .11/2/1992الرياض، 
  
  

  [.......]  
لقد برهنت صالبة املوقف الدويل خالل أزمة اخلليج قدرة الشرعية الدولية على فرض   

بوادر النظام الدويل اجلديد التي تؤكد تكريس إرادة السالم إرادتها وضمان تنفيذ قراراتها، وعززت 
وتعزيز االستقرار العاملي األمل يف أن تؤكد الشرعية الدولية من جديد إرادتها يف تنفيذ قراراتها 
املتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي، كما سبق وأن أكدتها إبان أحداث حترير 

  .دولة الكويت
هذا املنطلق، وجرياً على نهج التعاون والتضامن، فقد بذلنا معاً جهوداً خملصة لدفع  ومن  

مسيرة السالم يف منطقتنا سعياً نحو إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي وإيجاد حل عادل وشامل 
للقضية الفلسطينية يؤمن ممارسة الشعب الفلسطيني حلقوقه املشروعة واستعادة األراضي العربية 

وقرارات ) 338و 242(تلة ويف مقدمتها القدس الشريف على أساس قراري جملس األمن احمل
  .الشرعية الدولية ذات الصلة

ولقد أثبت املفاوضون العرب املشاركون يف املفاوضات الثنائية الرغبة الصادقة   
 واالستعداد احلقيقي للدخول يف مفاوضات جدية وهادفة لتكريس إرادة السالم، غير أن هذا

إلجهاض  ةاملوقف لألسف الشديد قوبل باستمرار التعنت اإلسرائيلي وحماوالت إسرائيل املتعدد
عملية السالم، ويحدونا األمل من جديد يف أن حتقق املفاوضات الثنائية يف جولتها القادمة 

  .تقدماً ملحوظًا نحو الوصول إىل األهداف املنشودة
يفوتني بهذه املناسبة أن أشيد باملواقف العربية اجلادة والهادفة التي جتلت من خالل وال   

مشاركة الوفود العربية يف احملادثات املتعددة األطراف التي انطلقت من موسكو يف شهر يناير 
 لقد ساهمت املشاركة العربية يف إبراز قناعة دولية أكيدة بأن احملادثات. املاضي] كانون الثاين[

املتعددة األطراف ليست بديالً للمفاوضات الثنائية وإنما هي مكملة لها، هدفها األول هو دعم 
مسيرة السالم وتكريس إرادة السالم، وأكدت هذه املشاركة يف الوقت نفسه أنه من غير املعقول 

ئيلي النظر يف أي تعاون يف املنطقة ما دامت األراضي العربية رازحة حتت نير االحتالل اإلسرا
الغاشم وما دام الشعب الفلسطيني حمروماً من ممارسة حقه املشروع يف تقرير مصيره بنفسه، 
وما دامت إسرائيل ماضية يف سياستها االستيطانية يف األراضي العربية احملتلة ويف ممارساتها 

ن يكون القمعية للشعب الفلسطيني الذي ال يزال يتعرض للقهر والسجن واإلبعاد، وبالتايل فإنه ل
املتعددة األطراف ألي تقدم ما مل حتقق املفاوضات الثنائية  باإلمكان حتقيق هذه احملادثات
                                                 

  وزير اخلارجية السعودي. 
  "وقد ألقى األمير الفيصل هذه الكلمة يف افتتاح أعمال الدورة الرابعة للجنة . 13/2/1992،  "الرياض

 .السعودية ـ املصرية املشتركة
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تقدماً جوهرياً ملموساً وتتوقف إسرائيل عن بناء املستوطنات يف األراضي العربية احملتلة، 
  .وحتترم نصاً وروحاً اتفاقية جنيف الرابعة

  [.......]  
  



 

 
 

  

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  
 


