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  كلمة اجلمهورية العربية السورية يف اجلمعية العامة
  لألمم املتحدة بشأن مسؤولية إسرائيل عن الوضع

  القائم يف الشرق األوسط
  ]مقتطفات[ .26/9/2004نيويورك، 

  
  

لقد نسي العامل بسرعة ضوئية موجة التفاؤل التي المست مشاعر الكثيرين من قادة العامل الذين حتدثوا من [....] 
هذا املنبر قبل أربع سنوات لدى احتفالهم باأللفية الثالثة، ونرى اليوم عوضاً عن ذلك موجات من التشاؤم  على

أطلقتها وتسببت فيها سياسات متطرفة وغير متساحمة ساهمت يف بعض منها مراكز دراسات استراتيجية ظلت 
لقد ساهمت إسرائيل بصناعة الكثير من  .تبحث عن عدو جديد بعد انهيار االحتاد السوفياتي حتت أي ذريعة كانت

هذه الذرائع املزيفة وغلفتها بعناية فائقة وحقنتها بإكسير احلياة ووزعتها على مراكز البحوث التابعة لها وكان 
حتريض األميركيين خصوصاً والغرب عموماً خلوض حروب ال نهاية .. األمر األول: هدفها من ذلك حتقيق أمرين

اإلسرائيلي ليس هو األساس يف  –ط لتأكيد نظرية إسرائيل القديمة اجلديدة بأن الصراع العربي لها يف الشرق األوس
مشاكل املنطقة وما يدلل على صحة ما ذهبنا إليه هو ما تروجه إسرائيل من أن الوضع يف العراق وتداعياته هو 

يوهم الرأي العام بأنه يواجه  أخطر وأكثر تعقيداً من الوضع يف األراضي العربية احملتلة لدرجة أن شارون
املستوطنين اليهود ليتمكن من االنسحاب من غزة دون أن يشير إىل أي انسحاب من الضفة الغربية أو التزام 

حتويل انتباه العامل للتغطية على متابعة بناء املستوطنات يف األراضي .. األمر الثاين. بالعودة إىل عملية السالم
ناء اجلدار العنصري والتقليل من خطورة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل صباح مساء احملتلة واالستمرار يف ب

باعتباره دفاعاً عن النفس ال يستحق اإلدانة والشجب رغم أنه يستهدف املدنيين األبرياء، لكن إسرائيل مل تنجح 
لك ألن إسرائيل خالل السنوات تماماً يف حتقيق أهدافها وإذا كان هناك من جناح ما فإنه لن يستمر طويالً، وذ

األخيرة حولت جيشها النظامي إىل عصابات تمارس عمليات قتل منظم وجرائم حرب ضد املدنيين الفلسطينيين 
وفوق أراضيهم احملتلة يف غزة والضفة الغربية ويرافق هذا القتل عمليات هدم للمنازل روعت أصحابها البؤساء 

إسرائيل تعمق . هذا الشعب الفلسطيني األعزل صمد ومل يستسلم ومل يرحل رغم كل ذلك فإن. كأنها املوت بعينه
املأزق األميركي يف العراق وألن إسرائيل تتحمل جزءاً هاماً من مسؤولية تعميق وتوسيع املأزق األميركي يف 

وسورية  العراق وذلك بتهربها الواضح من استئناف مباحثات السالم على الرغم من وجود يد ممدودة، فلسطينية
ولبنانية، وليس من املستبعد أن يرتد هذا السلوك على إسرائيل سلباً يف املستقبل ألن استمرار احتاللها لألراضي 
العربية هو سبب رئيسي لنبذ السياسات األميركية يف الشرق األوسط الواسع وكذلك يف أوروبا حيث كشف استطالع 

وألن من بين . روبي يعتبرون إسرائيل خطراً على السلم العامليللرأي قبل عام أن غالبية مواطني االحتاد األو
األخطاء االستراتيجية األُخرى التي وقعت فيها مراكز الدراسات والبحوث التابعة إلسرائيل هو إيهام اإلسرائيليين 

حملتلة بأن العراق اجلديد سيسارع إلقامة صلح وعالقات دبلوماسية معها قبل انسحابها من األراضي العربية ا
متجاهلة حقيقة امتناع العراقيين عن تداول علم جديد صمم لبالدهم بعد احلرب جملرد أن ألوانه تشبه العلم 

ومن املستهجن أن يستغل وزير خارجية إسرائيل منبر الشرعية الدولية هذا للقفز فوق احلقائق [....]. اإلسرائيلي 
بشأن لبنان البلد الذي تنتهك إسرائيل كل يوم حرمته وينفرد باإلشادة بقرار صدر مؤخراً عن جملس األمن 

يل لقد حاول ممثل إسرائيل عبثاً خداع اجملتمع الدو. وسيادته براً وبحراً وجواً وتواصل احتالل جزء من أراضيه
الذي يشهد عدم امتثال إسرائيل املتواصل ألربعين قراراً صدر عن جملس األمن وستمئة قرار صدر عن اجلمعية 
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العامة وجميعها تطالب إسرائيل باالنسحاب من األراضي العربية احملتلة إلقامة سالم عادل وشامل يف املنطقة، 
رفضها له وتكيل االتهامات واإلهانات ملنظمتنا  بل أكثر من ذلك كانت إسرائيل تعلن يف أعقاب صدور كل قرار

هل ما أعلنه : رغم كل ما سبق يحق للبعض أن يتساءل. الدولية وترفض استقبال جلانها وتعتدي على أعضائها
ممثل إسرائيل هو فعالً بداية لتحول جذري يف موقف حكومته بانتهاج سياسة حتترم الشرعية الدولية وتلتزم 

ا زالت منطقتنا تتفرد دون غيرها من املناطق يف العامل يف أنها ومنذ قرون عديدة األكثر تعرضاً بتنفيذ قراراتها؟ م
للتهديد اخلارجي ولهجمة الظلم وتزوير احلقائق واستخدام القوة ضد شعوبها يف عملية متواصلة تهدر فيها 

دراتها فباإلضافة إىل الوضع املتفجر إمكاناتها وتبدد ثرواتها املادية والفكرية بما يحول دون تنميتها وتطوير ق
يف منطقة الشرق األوسط نتيجة للسياسات اإلسرائيلية القائمة على استمرار االحتالل وتدمير فرص السالم فإن 
امتالك إسرائيل لترسانة نووية يشكل عنصراً آخر يف عدم استقرار الشرق األوسط ويف تهديد مستقبل شعوب 

لقد كانت سورية من أوائل الدول التي دعت إىل جعل الشرق األوسط : ط من أسلحة الدمارإخالء الشرق األوس. املنطقة
منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل ويف مقدمتها األسلحة النووية وعملت بجد نحو حتقيق هذا الهدف، إذ 

لة الدولية للطاقة الذرية انضمت إىل اتفاقية حظر االنتشار النووي وأبرمت اتفاق الضمانات الشامل مع الوكا
وساهمت بالعديد من املبادرات التي ترمي إىل حتقيق ذلك الهدف وكان آخرها مشروع القرار الذي تقدمت به باسم 

إلخالء منطقة الشرق األوسط من جميع أسلحة الدمار  29/12/2003اجملموعة العربية إىل جملس األمن بتاريخ 
ة وذلك يف إطار رقابة دولية جماعية وحتت إشراف األمم املتحدة وبما يعزز الشامل ويف مقدمتها األسلحة النووي

لقد باتت ظاهرة اإلرهاب الدويل مصدر قلق . دور االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف الناظمة ملسائل نزع السالح
بابها وجذورها ويتوجب علينا العمل معاً للقضاء على هذه الظاهرة اخلطيرة من خالل معاجلة أس.. للجميع

احلقيقية، ومن هذا املنطلق أدانت سورية اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره سواء أكانت تلك املتمثلة بخطف وقتل 
أم تلك التي تستهدف املؤسسات احلكومية واإلنسانية واملراكز .. وباألعمال التي تستهدف املدنيين.. األبرياء

ويف هذا الصدد نكرر إدانتنا للعمل اإلرهابي البشع الذي طال . اسيةالدينية واملنظمات الدولية والبعثات الدبلوم
وندعو اجملتمع الدويل إىل إدانة إرهاب الدولة املنظم الذي تقوم به . حياة أطفال أبرياء يف مدرسة بيسالن الروسية

دة التي ترتكبها ناهيك عن اجملازر العدي.. إسرائيل يف األراضي العربية احملتلة بحق الشعب الفلسطيني األعزل
لقد عملت سورية من خالل عضويتها يف . قوات االحتالل اإلسرائيلي وتزهق فيها أرواح أطفال ونساء وشيوخ

جملس األمن على دعم جهود اجمللس يف مكافحة اإلرهاب الدويل، كما انضمت إىل معظم االتفاقيات الدولية 
ية واتفاقية منظمة املؤتمر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب اللتين املعنية ملكافحة اإلرهاب، وكذلك إىل االتفاقية العرب

حتددان اجلريمة اإلرهابية وتميزان بين اإلرهاب واحلق املشروع للشعوب الرازحة حتت االحتالل األجنبي يف 
  [....].مقاومة هذا االحتالل وفقاً للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة 

 
  



 

 
 

  

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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