
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  219، ص )1991 فيرخ( 8، العدد 2المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  سوريوزير اخلارجية ال كلمة
  وق الشرعفار

  .31/10/1991، مدريد
  
  

  الرئيس السيد  
  السيدات والسادة  
يطيب يل أن أستهل كلمتي يف جلسة افتتاح مؤتمر السالم بتوجيه الشكر اجلزيل جلاللة   

امللك خوان كارلوس وللحكومة اإلسبانية والشعب اإلسباين على استضافة هذا املؤتمر التاريخي 
املشاركة وأعرب باسم سوريا رئيساً وحكومة  وعلى كل ما قدموه من عناية وتسهيالت للوفود

وشعباً عن تقديرنا العميق لهذا البلد الصديق الذي نرتبط معه بعالقات تاريخية وإنسانية وثقافية 
  .عميقة اجلذور ما زالت آثارها حية ومشرقة حتى يومنا هذا

الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي على ما أبدياه من  وأتوجه بالشكر لراعيي املؤتمر  
تصميم لعقد هذا املؤتمر يف موعده كما اقترحه الرئيسان جورج بوش وميخائيل غورباتشوف 

التقدير للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بوش مدعومة من  ويف هذا الصدد أعّبر عن مشاعر
ثر يف إعطاء عملية السالم زخماً وجدية ال سابقة لهما الرئيس غورباتشوف والتي كان لها أكبر األ

بحيث ال يمكن اعتبار هذا املؤتمر اجتماعاً احتفالياً كما كان يريده أحد األطراف املشاركة بل 
  .حدثاً دولياً أثار اهتمام العامل بأسره

كما ال أنسى اجلهود الشخصية املضنية للوزير جيمس بيكر خالل جوالته الثماين يف   
منطقتنا وبخاصة حمادثاته الهامة والطويلة والصريحة التي أجراها يف دمشق تلك احملادثات 
التي ساعدت بجديتها وباملناخ اإليجابي الذي أحاط بها على جعل انعقاد مؤتمر السالم هذا 

  .ممكناً
وال بد هنا من التأكيد أن دور أوروبا يف عملية السالم هو دور هام وحيوي بحكم جوار   

  .روبا ملنطقتنا والتأثير األمني املتبادل واملصالح املشتركة بين املنطقتينأو
كما أن دور األمم املتحدة بصرف النظر عن الصفة التي أُعطيت له يف هذا املؤتمر سيبقى   

هاماً ما دام هدف عملية السالم الوصول إىل تسوية سلمية عادلة وشاملة يف إطار الشرعية  دوراً
ساس قرارات األمم املتحدة وما دامت النتائج التي تتوصل إليها األطراف سوف الدولية وعلى أ

  .تكرس من قبل جملس األمن
إن انعقاد مؤتمر السالم يف هذا البلد اجلميل إسبانيا يثير يف النفوس مزيجاً ال حصر له   

شاعر من الرموز واملعاين والصور وشعوب العامل أجمع وليس شعوب منطقتنا فحسب تتقاذفها م
متضاربة إزاء هذا املؤتمر تتراوح بين النجاح والفشل بين التفاؤل يف حتقيق السالم والتشاؤم من 
العودة إىل اجملابهة والصراع وليس مبالغة القول بأن استمرار املوقف اإلسرائيلي املتعنت دون أي 

  .طقة بالسالممبرر هو الذي يضع العامل على حافة خماطر ال حدود لها ويحول دون تمتع املن

                                                 
  "1/11/1991، )دمشق" (البعث. 



  219، ص )1991 فيرخ( 8، العدد 2المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ديردم رمتؤموثائق 

 

2 
 

لقد كان العرب عبر تاريخهم الطويل دعاة سالم وعدل وتسامح وتاريخهم القديم واحلديث   
مليء بالشواهد على ذلك واليهود أكثر من غيرهم يعرفون وخصوصاً الشرقيين منهم أنهم عاشوا 

من  بين العرب املسلمين يف كل املواطن التي جمعتهم عبر التاريخ دون أن يتعرضوا ألي شكل
أشكال االضطهاد أو التفرقة الدينية أو العرقية بل عاشوا دوماً معززين مكرمين وساهموا يف 

األمان والتسامح واملساواة التي أماناً وتساحماً ومساواة تضاهي خمتلف أوجه احلياة ومل يعرفوا 
شاسع بين تمتعوا بها يف ديار العرب واملسلمين ومن يقلب صفحات التاريخ اليوم يدرك البون ال

هذا التسامح العظيم واملساواة التامة يف تعامل العرب مع اليهود عبر مئات السنين وبين الظلم 
واالضطهاد والتفرقة التي حلقت بالعرب الرازحين حتت االحتالل اإلسرائيلي وخصوصًا 

  .الفلسطينيين منهم
ن وسوريين أن نذكر إنْ نفعت الذكرى أن تشريد ماليين العرب من فلسطينيي ويكفي  

 1948ولبنانيين خارج ديارهم ما كان ليحدث لو كانت توجهات السياسة اإلسرائيلية منذ عام 
إنسانية وملا كانوا حرموا من حق العودة إليها حتى يومنا هذا ولو مل تكن سياسات إسرائيل 

 1967م استعمارية استيطانية ملا حرم الفلسطينيون الرازحون حتت االحتالل اإلسرائيلي منذ عا
من جميع حقوقهم األساسية ويف مقدمتها حقهم يف تقرير املصير هذا احلق الذي ما انفكوا حتت 

وخاً طيلة األربع سنوات سمع العامل وبصره يعبّرون عنه يف انتفاضتهم السلمية أطفاالً ونساء وشي
لشعب إىل ن استمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقه يف تقرير مصيره سيدفع هذا ااألخيرة إ

  .االعتقاد أن اللجوء للعنف وحده هو السبيل األكثر جدوى لبلوغ حقه
إن قائمة األدلة على املمارسات اإلسرائيلية الالإنسانية طويلة وموثقة صدرت بإدانتها   

عشرات القرارات عن األمم املتحدة وهي ممارسات يدركها اإلسرائيليون يف قرارة نفوسهم ويعرفها 
رخين والصحفيين النزيهين يف الغرب وإنْ كان بعضهم ال يجرؤ عن التعبير عنها العديد من املؤ

بكل صراحة ووضوح ألسباب جتهلها لألسف أوساط واسعة من الرأي العام األوروبي واألميركي 
أول هذه األسباب إقدام املتعصبين من اليهود يف إسرائيل وخارجها على مالحقة هؤالء الكتاب 

هم يف حياتهم ومستقبلهم واتهامهم بمعاداة السامية إذا كانوا مسيحيين والصحفيين ومضايقت
أما إذا كانوا عرباً ومسلمين فإن أسهل شيء هو اتهامهم دونما دليل باإلرهاب والنية يف تدمير 
إسرائيل ذلك أن تقديم الدليل يف عرف هؤالء املتعصبين يقع على عاتق املتهم خالفاً لكل عرف 

العام الغربي متهمًا وينقلب  ح البريء يف نظر قطاعات واسعة من الرأيوقانون وهكذا يصب
املعتدون الذين اغتصبوا أراضي اآلخرين بالقوة دعاة سالم أما ضحايا العدوان الذين يطالبون 

  .باسترداد أراضيهم احملتلة وحقوقهم املغتصبة فيصبحون إرهابيين ودعاة حرب وتدمير
  السيد الرئيس  
دعاة حرب وتدمير فلقد طالبت سوريا دوماً بتحقيق سالم عادل وشامل على مل نكن يوماً   

أساس قرارات األمم املتحدة وأكدت نيتها الصادقة ورغبتها اجلادة يف السالم ففي ذروة حرب 
  :قال السيد الرئيس حافظ األسد] حرب أكتوبر[تشرين 

دمير لسنا معتدين ومل نكن لسنا هواة قتل وتدمير وإنما نحن ندفع عن أنفسنا القتل والت"  
قط معتدين ولكننا كنا وما نزال ندفع عن أنفسنا العدوان نحن ال نريد املوت ألحد وإنما ندفع 

إن السالم واغتصاب أراضي اآلخرين ال ". املوت عن شعبنا إننا نعشق احلرية ونريدها لنا ولغيرنا
مالً جلميع أطراف الصراع وعلى يجتمعان ولكي يكون السالم دائماً ومستقراً يجب أن يكون شا

جميع اجلهات ولقد أكدت التطورات يف منطقتنا صحة هذه احلقيقة عندما استغلت إسرائيل توقيع 
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وعلى  1981واجلوالن يف عام  1980لتقدم على ضم القدس يف عام  1979سالمها مع مصر عام 
لسلسلة من األعمال وكما يبدو بوضوح أن إسرائيل انطلقت بهذه ا 1982غزو لبنان يف عام 

  .العدوانية بسرعة فاقت سرعتها يف االنسحاب من سيناء املصرية
 476ويف أعقاب كل عدوان تداعى جملس األمن لالنعقاد وأصدر قرارات باإلجماع القرار   

الذي اعتبر فرض القوانين اإلسرائيلية يف  497الذي اعتبر ضم القدس باطالً والغياً والقرار 
الذي طالب بانسحاب إسرائيلي  425والغياً ليس له دولياً أي أثر قانوين والقرار اجلوالن باطًال 

  .غير مشروط من لبنان
مل تأخذ طريقها إىل التنفيذ يف حينه بسبب  338و 242لكن هذه القرارات مثل القرارين   

حلرب ومناخ احلرب الباردة بين الشرق والغرب أما اآلن وبعد أن انتهت ا رفض إسرائيل وتعنتها
الباردة وحتولت اجملابهة واملنافسة بين الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي إىل مرحلة جديدة 
من الوفاق والتعاون وانعقد مؤتمر السالم فإن شعوب املنطقة والعامل أجمع ينتظر وضع هذه 

  .القرارات موضع التطبيق يف أقرب وقت ممكن عبر حمادثات جادة ومنتجة
اللذين ينعقد  338و 242يف هذا السياق إىل أن قراري جملس األمن رقم  وجتدر اإلشارة  

على أساسهما مؤتمر السالم إنما صدرا كحل توافقي بين الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن 
وهي بأغلبيتها كما هو معروف دول متعاطفة مع إسرائيل منذ قيامها ومن هنا فإن تنفيذ هذين 

دثات الثنائية بل يجب أن يُنفَّذا بكل ضع ملساومات جديدة خالل احملاالقرارين يجب أن ال يخ
بوضوح يف مقدمته على مبدأ عدم جواز اكتساب  242أجزائهما على  جميع اجلبهات لقد أكد القرار 

األراضي بواسطة احلرب وهذا يعني أن كل شبر من األرض العربية التي احتلها اإلسرائيليون 
دس وقطاع غزة يجب أن تعود إىل أصحابها اجلوالن والضفة الغربية والق.. بواسطة احلرب والقوة

  .الشرعيين دون نقصان
لقد أصبح الرأي العام العاملي يدرك أكثر من أي وقت مضى وخصوصاً بعد أزمة اخلليج   

أن ازدواجية املعايير مل تعد مقبولة يف هذا العصر وأن مبادىء القانون الدويل ال شريعة الغاب 
تحدة ال القوة الغاشمة يجب أن تطبق كما أصبحت دول العامل يجب أن حتترم وأن قرارات األمم امل

تدرك أخيراً أن إسرائيل هي وحدها التي تقاوم جهود السالم بكل ما تملك من نفوذ وتواصل 
  .ي اآلخرين بالقوةاضاحتاللها أر

يديولوجية عقيمة وبالية تقوم على التوسع اجلميع اليوم أن إسرائيل تتبنى أ كما يدرك  
ملستوطنات وتشريد العرب من أراضيهم التي عاشوا فيها قروناً عديدة من الزمن إلحالل وبناء ا

مهاجرين جدد حملهم مل يعيشوا يف منطقتنا يف أي حقبة من التاريخ ويف هذا الصدد تود سوريا 
أن تذكر جمدداً راعيي املؤتمر ومن خاللهما اجملتمع الدويل أن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

ية والفلسطينية أدى إىل تشريد حوايل نصف مليون مواطن سوري من اجلوالن مل يتمكنوا السور
يا حتى اآلن من العودة إليه وكذلك إىل وجود أكثر من ربع مليون فلسطيني الجىء يف سور

  .حمرومين من حق العودة إىل وطن آبائهم وأجدادهم يف فلسطين
ر يهود العامل إليها على حساب السكان العرب إن املزاعم التي تستند إليها إسرائيل لتهجي  

األصليين ال يقرها مبدأ قانوين أو إنساين ولو أخذ العامل بهذه املزاعم لتوجب حث جميع 
  .املسيحيين على الهجرة إىل الفاتيكان وجميع املسلمين إىل مكة املكرمة

الصادر منذ  194 وإنها ملفارقة غريبة أن ترفض إسرائيل تطبيق قرار األمم املتحدة رقم  
والقاضي بإعادة الالجئين الفلسطينيين إىل ديارهم والتعويض على من ال يرغب  1948عام 
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من  بالعودة بحجة أن األرض ستضيق بهم بينما تستمر يف الوقت ذاته بدفع مئات األلوف
املهاجرين اليهود اجلدد لالستيطان يف هذه األرض نفسها والتخلي عن أوطانهم األصلية 

  .حتاد السوفياتي الذي تبلغ مساحته سدس مساحة املعمورةكاال
إننا نؤمن بأن زمن املغالطات واحلجج الفارغة التي ال يقصد منها سوى تبرير استمرار   

االحتالل والضم قد وىل وأصبح اجلميع معتدون وضحايا أمام فرصة تاريخية قد ال تتكرر إلنهاء 
م عادل وشامل ودائم يخرج املنطقة من دوامة احلروب عقود طويلة من الصراع املدمر وإقامة سال

ويؤذن بقيام حقبة جديدة تنصرف فيها شعوب املنطقة إىل حتقيق ازدهارها وتنميتها عدالة 
السالم حتتم أن ال تبقى األراضي العربية حتت االحتالل اإلسرائيلي وأن ال يبقى الشعب الفلسطيني 

  .حمروماً من حقه يف تقرير املصير
ذا كان الهدف فعالً هو أن تتعايش شعوب املنطقة ودولها وتتمتع باألمن والسالم وإ  

واالزدهار وتضع طاقاتها ومواردها الوفيرة يف خدمة اقتصادها وتنميتها فهل يعقل أن يتم 
  .حتقيق مثل هذا الهدف املنشود دون إزالة االحتالل وإعادة احلقوق

علنوا صراحة بأنهم يرغبون يف السالم مطالبين لقد قدم العرب الكثير من أجل السالم وأ  
فقط بالتمتع باحلقوق األساسية التي يكفلها ميثاق األمم املتحدة جلميع الشعوب والتي اعترفت 

  .بها األسرة الدولية والعامل أجمع لكل شعب
أما إسرائيل فتصر وحدها من بين جميع دول العامل على التمسك باألراضي العربية التي   

 يضمن األمن يف زمن التقدم العلمي ها بالقوة بحجة األمن وكأن التوسع اجلغرايفاحتلت
والتكنولوجي ولو أخذ العامل بهذا املنطق اإلسرائيلي فكم من احلروب والصراعات ستنشب بين 

  .الدول املتجاورة حتت هذه احلجة
دأبهما اجلدي يف لقد استجاب العرب لدعوة راعيي املؤتمر تقديراً جلهود هذين الراعيين و  

  .العمل لتحقيق سالم عادل وشامل يف املنطقة
ولكن إسرائيل تخطىء كثيراً إذا ما فسرت هذه االستجابة العربية على أنها إجازة لها   

ملواصلة مواقفها املتعنتة داخل املؤتمر أو داخل أي جلنة من جلانه كما تخطىء إسرائيل يف حق 
ا ما استهترت بعملية السالم أو بالرغبة الدولية اإلجماعية نفسها قبل خطئها يف حق اآلخرين إذ

يف الوصول إىل تسوية عادلة وشاملة للصراع العربي ـ اإلسرائيلي وفقاً ملعايير الشرعية الدولية 
  .وروح وحس ميثاق األمم املتحدة وقراراتها

لق بشكله لقد جاء الوفد العربي السوري إىل هذا املؤتمر رغم حتفظات سوريا فيما يتع  
وصالحياته ليحاول الوصول إىل سالم عادل ومشّرف شامل جلميع جوانب الصراع العربي ـ 

جاء وفدنا مزودًا باحتياطي ال ينضب من حسن النية والرغبة احلقيقية . اإلسرائيلي وجبهاته
اجلادة يف السالم العاجل وبتصميم على املساهمة يف إجناح عملية السالم يف حتقيق هدفها 

بيل ال يعادله سوى تصميم على رفض أي استغالل الستعمال مسيرة السالم احلالية إلضفاء الن
الشرعية على ما هو غير شرعي وغير مقبول يف نظر األمم املتحدة وميثاقها وقراراتها أو حتقيق 

  .أي مكاسب مهما صغرت تكون بمثابة انعكاس لثقل العدوان أو مكافأة للمعتدي
الثابت املستند يف كل عنصر من عناصره على مبادىء الشرعية هذا املوقف السوري   

الدولية وقرارات األمم املتحدة يحتم انسحاب إسرائيل من كل شبر من اجلوالن السوري احملتل 
والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجنوب لبنان كما يحتم تأمين احلقوق الوطنية والسياسية 

  .متها حقه يف تقرير املصيراملشروعة للشعب الفلسطيني ويف مقد
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إن إقامة املستوطنات يف األراضي العربية احملتلة عمل غير قانوين ويعتبر باطالً والغيًا   
وعقبة كبيرة يف طريق السالم مما يحتم إزالتها ويشكل استمرار النشاط االستيطاين يف األراضي 

ى أن إسرائيل ال تريد الوصول إىل سالم العربية احملتلة بعد أن بدأت عملية السالم دليالً ملموسًا عل
  .حقيقي

  السيد الرئيس  
ومبدأ  338و 242إن قبول سوريا مبادرة الرئيس بوش املبنية على أساس القرارين   

ن حضورنا للمشاركة تراف اجلميع أمام عملية السالم وإاألرض مقابل السالم قد فتح الطريق باع
احملادثات  عادل وشامل كما أن موافقتنا على إجراء يف هذا املؤتمر يجسد رغبتنا بتحقيق سالم

  .الثنائية مؤشر واضح على إسهامنا اجلاد يف بناء سالم حقيقي وشامل يف املنطقة
لكن احلرص على إجناح عملية السالم يستوجب أال تبدأ احملادثات املتعددة األطراف   

ملموس يف املباحثات الثنائية  إال بعد حتقيق إجناز جوهري 242والتي ال تقع يف نطاق القرار 
يؤكد زوال العوائق الرئيسية من طريق السالم ذلك أن إسرائيل كما يعرف اجلميع ليست مهتمة 

على أساس مبدأ األرض مقابل السالم وإنما تهتم فقد بدخولها مع  338و 242بتنفيذ القرارين 
ها لألراضي العربية األمر دول املنطقة يف مفاوضات حول التعاون اإلقليمي مع تكريس احتالل

  .الذي يتناقض مع الهدف الذي انعقد على أساسه هذا املؤتمر
  السيد الرئيس  
لقد جئنا من أجل السالم العادل واملشّرف الذي يستند إىل احلق والشرعية الدولية ال من   

 جئنا من أجل سالم حقيقي يشمل جميع. أجل سالم مزيف يعكس شروط املعتدي وثقل االحتالل
جبهات الصراع العربي ـ اإلسرائيلي ال من أجل سالم يعالج جانباً من الصراع ليسبب صراعات 

  .وتوترات جديدة يف املنطقة
وانطالقاً من إيماننا بهذا السالم نعلن بثقة وتصميم عزمنا على العمل من أجل تسوية   

قوق الوطنية للشعب سلمية عادلة وشاملة للصراع العربي ـ اإلسرائيلي حترر األرض وتضمن احل
  .الفلسطيني واألمن للجميع

وإذا ما جنح مؤتمر السالم يف حتقيق هذه األهداف التي يتطلع العامل بأسره إىل حتقيقها   
فسيكون ذلك إيذاناً ببزوغ فجر جديد يف منطقتنا املضطربة وبداية حلقبة من السالم والرخاء 

  .واالستقرار
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