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  رسالة من وزير اخلارجية السوري،
  ه األميركي والروسييفاروق الشرع، إىل نظير

  الستئناف مؤتمر مدريد للسالم يف الشرق األوسط
  .9/3/1996دمشق، 

  
  

لقد مضى أكثر من أربع سنوات على انعقاد مؤتمر مدريد وما زالت عملية السالم مل حتقق هدفها املنشود   
ولقد سبق لهذه العملية أن واجهت العديد من العقبات واألحداث . امل يف املنطقةيف إحالل السالم العادل الش

اخلطرة التي أدت إىل تعثرها أو توقفها لفترة من الزمن وال شك أنكم تعلمون مدى مساهمة سورية املتواصلة يف 
  .جتاوز العقبات التي وضعت مراراً يف طريق عملية السالم

لسالم بسبب تراكم العقبات واألحداث اخلطرة والتي من بينها أعمال العنف ومن الواضح اليوم أن عملية ا  
بالعودة إىل مرجعية عملية  والعنف املضاد تواجه أزمة عميقة ال يمكن معاجلتها بصورة حقيقية وجوهرية إالّ

مل يختتم  وكما تذكرون فإن هذا املؤتمر. 30/10/1991بتاريخ  السالم أي مؤتمر السالم الذي انعقد يف مدريد
  .أعماله يف حينه وإنما علق جلساته لكي يتاح لكل طرف معاجلة القضايا على املسار اخلاص به

إىل األطراف املعنية  18/10/1991ويف هذا السياق فإن رسالة الدعوة التي وجهها الراعيان يف   
ا سبقها من رسائل متبادلة تضمنت إمكانية عقد املؤتمر جمدداً من قبل الراعيين بموافقة حلضور املؤتمر وم

األطراف املعنية، وبالتايل فإن جممل الظروف التي تمر بها عملية السالم تستدعي أكثر من أي وقت مضى 
  .ملعنية كافةاستئناف أعمال هذا املؤتمر لكونه اإلطار الوحيد واملناسب الذي اتفقت عليه األطراف ا

إن سورية إذ تؤكد جمدداً التزامها أسس عملية السالم وأهدافها التي انطلقت من مدريد، تدعو راعيي   
عملية السالم للعمل على استئناف أعمال املؤتمر بالسرعة املمكنة واالتفاق مع األطراف املعنية على مكان وزمان 

التي تساعد على إزالة العقبات القائمة وإجناح اجلهود الهادفة إىل إن ذلك من شأنه أن يوفر األجواء املالئمة . عقده
  .حتقيق السالم العادل الشامل الذي تتطلع إليه شعوب املنطقة والعامل بأسره

  

                                                 
 "10/3/1996، )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

  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  
 


