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  عن موقف  حديث صحايف لوزير اخلارجية اجلزائري
  ورفع املقاطعة العربية عنهامع إسرائيل  بلده من تطبيع العالقات

  ]مقتطفات[ .30/9/1994، نيويورك
  
  

  [.......]  
وعن موقف اجلزائر من اخلطوات التي تتخذها دول يف املغرب العربي يف اجتاه إقامة عالقات طبيعية   

السالم هو عملية شاملة ويجب "ل تضع اجلزائر شروطاً إلقامة مثل هذه العالقات، قال الدمبري إن مع إسرائيل وه
ربما يطرح "ولبنان  ةوأضاف أنه بعد أن يشمل السالم سوري." أن تتم كل اخلطوات الضرورية قبل تطبيع العالقات

اجلزائر تؤيد دائماً املنطق السياسي وال "وشدد على أن " .العالقات كقرار جماعي يف إطار اجلامعة العربية تطبيع
والـ  18نحن كنا يف بداية املبادرات ألن اجمللس الوطني الفلسطيني الـ (...) تتبنى االرجتال يف امليدان السياسي 

يبين أن اجلزائر مل هذا . اجتمعا يف اجلزائر، وكل املبادرات الفلسطينية كانت منبثقة من هذه  االجتماعات 19
نحن نتبنى التحرك . تبالغ يف روح املبادرة الشخصية لبلدنا بل تساهم دائماً يف بروز القرار العربي اجلماعي

قبل توقيع اتفاقات سالم " تطبيع"وأكد أنه لن يكون هناك " .العربي اجلماعي وسيلة ضرورية للوفاق العربي كالً
عند توقيع االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي وقلنا إن هذه  1993] سبتمبر[ نحن عبرنا عن هذا املوقف يف أيلول"و

  ".ونحن يف انتظار هذا احلل. هي اخلطوة األوىل نحو حل شامل وكامل لقضية الشرق األوسط
نحتاج اآلن إىل التشاور : "وأشار إىل أن هذا األمر وكذلك مسألة املقاطعة يجب طرحهما يف اجلامعة قائالً  

نحتاج إىل مصارحة . نحتاج إىل مصاحلة عربية يف كل ميادين احلياة. ين العرب أكثر من أي وقت مضىيف ما ب
  ".عربية

  

                                                 
 محمد صالح الدمبري. 
 "أجرت الحديث آمال مدلليوقد . 10/10/1994، )بيروت" (النهار. 



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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