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بيان للهيئة العامة لالستعالمات يتناول لقاءات وزير اخلارجية 

املصرية، حممد كامل عمرو، مع القادة الفرنسيين، وتأكيده ضرورة 

التوصل إىل حل سلمي يف سورية، وإىل حل سريع للقضية 

 الفلسطينية

 

.٢/٤/٢٠١٣باريس، 
 

0F

*
 ]مقتطفات[ 

 

أكد وزير اخلارجية حممد كامل عمرو أن موقف مصر من األزمة السورية يقوم على 

 .ولكنها ال تقدم األسلحة.. ضرورة التوصل إىل حل سياسي لتجنّب تقسيم البالد

أبريل ] نيسان[ ٢جاء ذلك خالل املؤتمر الصحفي الذي عقده وزير اخلارجية الثالثاء 

 .ه الفرنسي لوران فابيوس يف ختام جلسة مباحثاتهما بباريسمع نظير ٢٠١٣

ورداً على سؤال حول ما أقرّته القمة العربية األخيرة من حق الدول األعضاء يف اجلامعة 

العربية منفردة يف تقديم دعم عسكري للمعارضة السورية املسلحة، شدد عمرو على أن مصر ال 

السياسي، مشيراً إىل أن مصر أكدت مراراً أن الدعم واحلل تقدم األسلحة، ولكنها تقدم الدعم 

السياسي أمر مهم لتجنّب تقسيم سورية إىل دويالت وهو ما سيؤثر ليس فقط على سورية بل على 

 .املنطقة بأسرها

                                                           

 :مصر ـاملوقع اإللكتروين للهيئة العامة لالستعالمات  :املصدر  *
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=69212 
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وقال وزير اخلارجية إن الرئيس حممد مرسي قام منذ عدة أشهر بطرح مبادرة بشأن احلل 

من اململكة العربية السعودية وإيران وتركيا إىل جانب اجلامعة  السياسي يف سورية وتضم كل

 .العربية واملبعوث الدويل املشترك األخضر اإلبراهيمي

وأضاف أن املبادرة تقوم على أساس أن يتم تشكيل وفد من االئتالف الوطني السوري 

ن أجل بلوغ هدف احلل م" ممّن مل تُلطَّخ أيديهم بالدماء"املعارض للتفاوض مع ممثلين عن النظام 

سياسياً، موضحاً أن مصر تعتقد أن هذا الطرح سيؤدي إىل االنتقال يف سورية وحتقيق تطلعات 

وهذا إسهام كبير من "الشعب السوري ويف نفس الوقت يحافظ على التعددية ا�تمعية يف سورية 

 .يف جهود التوصل إىل احلل السياسي" جانب مصر

[.......] 

ته مع فابيوس تركزت أيضاً على األوضاع اإلقليمية وعلى رأسها النزاع وذكر أن مباحثا

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي حيث أكد اجلانبان ضرورة الوصول إىل حل سريع للقضية التي تعود إىل 

  .عقود من الزمان

 


