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  مؤتمر القمة السادس  أمام سوريالرئيس النائب كلمة 

  لدول منظمة املؤتمر اإلسالمي
  ]مقتطفات[ .10/12/1991، دكار

  
  

  [.......]  
الرئيس األميركي السيد جورج بوش بمبادرة إلقامة السالم العادل والشامل يف  لقد تقدم  

رسنا هذه املبادرة وبعد ود 338و 242منطقة الشرق األوسط على أساس قراري جملس األمن 
مناقشات متعددة أجريناها مع اجلانبين األميركي والسوفياتي وافقنا على تلك املبادرة التي 
فهمنا أنها ستؤدي إىل انسحاب شامل لقوات االحتالل اإلسرائيلي من جميع األراضي العربية 

  .سطينياحملتلة بما فيها القدس الشريف وإىل ضمان احلقوق الوطنية للشعب الفل
إن سوريا كانت دائماً تدعو إىل إقامة السالم الشامل والعادل مؤكدة أن السالم ال يقوم مع   

  .االحتالل والعدوان كما أن العدل ال يقوم مع اغتصاب األرض واحلقوق
وتنكره للحقوق  سحاب واستمراره ببناء املستوطناتإن رفض العدو اإلسرائيلي ملبدأ االن  

سطيني وحماولته تمزيق الهوية الوطنية لهذا الشعب الشقيق إنما يؤكد أن الوطنية للشعب الفل
إسرائيل  احلركة الصهيونية الهادفة إىل إقامة من منطلقات سياساته وأهدافه ونشاطاته تنطلق

  .الكبرى من النيل إىل الفرات
 إن القبول اإلسرائيلي باالنسحاب من األراضي احملتلة واالعتراف باحلقوق الوطنية  

للشعب الفلسطيني يشكل تخلياً عن مبادىء احلركة الصهيونية وهذا ما ال يطيقه اإلسرائيليون وال 
يستطيعونه وال يريدونه ولذلك يضعون العراقيل أمام املساعي السلمية من خالل استمرارهم 

م االنسحاب من األراضي احملتلة وهم يدركون أن ليس ير عن رفضهببسياسة االستيطان وهي تع
التفريط بشبر من  األرض احملتلة أو بحق من حقوق الشعب  بلد عربي يقبل أو يستطيع أن يقبل من

  .الفلسطيني
يتحدثون عن أمن إسرائيل وعن حق اليهود السوفيات يف الهجرة إىل فلسطين ولكن أين   

دوا من وأين حقوق الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين الذين طر.. أمن الدول العربية واإلسالمية
  .أرض آبائهم وأجدادهم ويعيشون يف أسوأ الظروف وهم مشردون الجئون

و أرض آبائه كيف يكون لليهودي السوفياتي احلق يف أرض فلسطين وهي ليست أرضه أ  
  .لفلسطيني والسوري واللبناين يف أرضه وأرض آبائه وأجدادهوينكر احلق الطبيعي ل

متالكها السالح النووي وأحدث األسلحة التقليدية إن بناء القوة العسكرية اإلسرائيلية وا  
  .وغير التقليدية يشكل حافزاً مستمراً للعدوان وعقبة أساسية يف مسيرة السالم

العربية واإلسالمية لوسائل الدفاع عن النفس وشن  إن احلملة املوجهة ضد امتالك الدول  
  .واحد يف الوضع الدويل الراهن حملة من احلصار على هذه الدول تعكس حالة عدم استخدام معيار
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إن احلملة املسمومة واحملمومة ضد الدول العربية واإلسالمية بهدف منعها من امتالك   
وسائل الدفاع عن النفس يف وقت يتغاضون فيه عن الترسانة النووية اإلسرائيلية والقدرات 

النفس  الدفاع عن العسكرية الهائلة لدى إسرائيل إنما تهدف إىل جعلنا ضعافاً عاجزين عن
  .اتخاذ القرارات التي تخدم مصاحلنا وحتمي حقوقنا وتصون كرامتنا عاجزين عن

إن حماصرة العرب ومنعهم من امتالك وسائل الدفاع عن النفس يف الوقت الذي تتنامى   
  .فيه القوة العسكرية اإلسرائيلية ال يمكن أن يشكل عامالً دافعاً للسالم

وإذا توهم البعض أن االختالل الراهن يف القوة العسكرية بيننا وبين إسرائيل سيدفعنا   
ذلك أن إرادة الصمود واحلياة واألمل يف . ملواقع الهزيمة واالستسالم فهم يعيشون يف وهم كبير

هم املستقبل وما تملكه األمة العربية والعامل اإلسالمي من إرادة يف العيش بكرامة وحرية يشكل أ
  .عامل يف حتقيق التوازن مع قوى الشر والعدوان

إن طريق السالم واضح وهو االلتزام بتنفيذ قرارات األمم املتحدة واحترام الشرعية   
  .الدولية

إن أي بحث عن إقامة عالقات سلمية بين العدو اإلسرائيلي والدول العربية يف ظل   
ائيلية لالستمرار بتعنتها ورفضها ملنطق االحتالل إنما يشكل حافزًا إضافياً للحكومة اإلسر

  .الشرعية الدولية
إن الدعوة التي تطلق من هذه اجلهة أو تلك إلقامة ما أسموه بإجراءات الثقة مع وجود   

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية ومع رفض إسرائيل االعتراف باحلقوق الوطنية للشعب 
الطرق السياسية ما عجزت عن حتقيقه عبر القوة الفلسطيني إنما يعني إعطاء إسرائيل عبر 

  .العسكرية
طريق السالم  إن الزعم بأن احلديث عن حل املشاكل اإلقليمية يشجع إسرائيل على انتهاج  

.. هو توريط للدول العربية بإعطاء اإلسرائيليين السالم دون أن يضمنوا احلصول على األرض
حتالل، هي فكرة إسرائيلية وشرط إسرائيلي وتطبيق والدعوة لبحث العالقات السلمية يف ظل اال

  .لنظرية شمير القائلة السالم مقابل السالم
إننا ندعو جميع الدول العربية واإلسالمية للتنبه إىل هذا الفخ الذي ينصب للمنطقة ليس   

الل يف تاريخ البشرية حالة يقبل فيها املعتدى عليه تنظيم عالقاته مع العدو الذي هو مستمر باحت
  .أرضه

تنفيذ  لقد شاركت سوريا يف مؤتمر مدريد للسالم ضمن صورة واضحة حمددة وهي  
بكل متطلباتهما وهي مستمرة بمتابعة العملية السلمية / 338/و/ 242/قراري جملس األمن 

  .ضمن هذه األسس وهي األسس نفسها التي قامت عليها الدعوة لعقد مؤتمر السالم
ين سيناورون وسيعملون على وضع كل العقبات والعراقيل وعلى إننا ندرك أن اإلسرائيلي  

استفزاز اجلانب العربي لدفعه إىل مواقع يتحمل بها أمام العامل مسؤولية تعطيل مسيرة السالم 
وسنواجه هذه احملاوالت ولن نمكن اإلسرائيليين من حتقيق أهدافهم وال من حتقيق مكاسب على 

  .حساب حقوق العرب ومصاحلهم
وقوف احلكومات والشعوب اإلسالمية إىل جانب سوريا ولبنان وفلسطين يشكل عامالً إن   

هاماً يف دعم نضالنا لتحرير جميع األراضي العربية احملتلة ويف مقدمتها القدس الشريف 
  [.......].واستعادة احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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