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  وثائق عربية
  

  حديث صحايف لوزير اخلارجية السوري
  يحذر فيه من مغبة التوقيع على حلول منفردة

  ]مقتطفات[ .25/10/1993دمشق، 
  
  

[.......]  
 لنبه وزير اخلارجية السورية اجلانب األردين إىل عدم التورط بالطريق اخلاطىء املؤدي إىل احللو

ردن مصلحة بالنسبة لسلوك الطريق املنفرد ألنه سيعقد األوضاع األردنية نحن نعتقد أنه ليس لأل: املنفردة وقال
  .بدل أن يؤدي إىل االستقرار

  .وقال الشرع على أي حال هذه وجهة نظر معظم القوى السياسية داخل األردن
 وقال الوزير السوري يف معرض إبداء رأيه أيضاً عن استعدادات إسرائيلية ـ أردنية تفاوضية جديدة، نحن

أن ال يتعرض األردن  ةإذا نبهنا إىل خماطر هذا التوجه اإلسرائيلي لالنفراد يف األردن فانطالقاً من حرص سوري
بشكل يؤثر على أمنه واستقراره كبلد شقيق وجماور ألن إسرائيل إذا انفردت باألردن أيضاً فإن هذا االنفراد 

لعادل والشامل للمنطقة وهو السالم الذي يحقق األمن سينعكس على شمولية احلل الذي هو ضمانة لتحقيق السالم ا
  .واالستقرار واالزدهار للجميع

ال تعتقد أن االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي سيؤدي إىل عملية تكامل السالم بينهما  ةلذلك فإن سوري
أمام عقبات كبرى  ن هناك مصاعب كبيرة وسيقف هذا االتفاقأ: "فاعتقاد وزير اخلارجية السورية كما قال للديار

  ."أيضاً
وأعرب عن اعتقاده أن هناك موانع . وقال الشرع، ربما قد ال يطبق هذا االتفاق على مدى عشر سنوات

تركت للمرحلة املقبلة وتستمر بالتفاوض بشأنها لعشرات السنين أي  ستجعل إسرائيل تتراجع عن أمور جوهرية
  .ألكثر من عشر سنين

صعوبات هو أن االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي قد ترك الباب مفتوحاً على والسبب يف اعتقاده لهذه ال
اجملهول، بحيث يفرض القوي على الضعيف ما يشاء خالل مرور هذا االتفاق بنفق مظلم وطويل من عمليات 

  .التفاوض
[.......]  

ارية من ـانية ـ السورية اجلـاحه لعملية التنسيق اللبنـارجية السورية عن ارتيـكذلك أعرب وزير اخل
  .اوضات العربية ـ اإلسرائيلية حيث نقف مع حكومة الرئيس احلريري بموقف واحدـاملف

واعتبر الشرع أن هناك حماوالت جلر لبنان إىل اتفاقات منفردة ولكنها غير جمدية ألن التقدم على مسار 
الفصل بين املسارين  تفراد لبنان مل تنجح أياجلوالن سيكون متمماً لعملية جنوب لبنان وقال، إن حماولة اس

اللبناين والسوري لن يُكتب لها النجاح ألسباب عملية تاريخية، واقعية، عملية فضالً عن أن راعيي املفاوضات 
  .لديهما قناعة بعدم الفصل بين املسارين اللبناين والسوري

                                                 
 فاروق الشرع. 
 "موفق مدنيوقد أجرى الحديث . 27/10/1993، )بيروت" (الديار. 
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دول واقفة إىل جانب وجهة النظر السورية والدول األوروبية واجملموعة العربية متفهمة إن مل تكن هذه ال
  .هذه بالتمسك بأساسات احلل

[.......]  
ولبنان طرف واحد بالصراع وهذا أمر صحيح  ةلذلك يخلص الوزير الشرع كما قال إىل االعتقاد أن سوري

ية حيث هناك دور لكل طرف ربما يختلف بطبيعته وأبعاده من حيث مستقبل عملية السالم وتالزم هذه العمل
  .الواحدة

 ةوسوري ةكل من لبنان لسوري ويف تقدير وزير اخلارجية السورية أن كل ابتعاد عن الواقع يف رؤية حاجة
  .للبنان قد تؤدي إىل أخطاء خطيرة وليست بسيطة وتلحق الضرر بالشعب اللبناين كله

[.......]  

  



 

 
 

  

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  
 


