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  أمام ،نائب وزير اخلارجية السوري، فيصل املقدادلكلمة 
  نابوليسأمؤتمر  

  27/11/2007أنابوليس، 
  
  

الوفد السوري إىل اجتماع أنابوليس حول السالم يف الشرق  القى الدكتور فيصل املقداد نائب وزير اخلارجية رئيس
 ود يف مطلع حديثي اليكم أن أؤكد أن مشاركةأ.. مريالند االمريكية كلمة جاء فيها  والية  االوسط الذي عقد يف

يف صنع سالم عادل  هي خطوة اضافية من جانب سورية للمساهمة  اجلمهورية العربية السورية يف هذا االجتماع
 .وشامل يف منطقتنا املضطربة

عام  يف اطالق عملية السالم التي بدأت يف مدريد ليس جديدا أن نقول ان سورية قامت بدور حاسم.. واضاف 
من السالم العادل والشامل يتفق من حيث املضمون مع املبادىء التي  وليس جديدا أن أؤكد أن موقفنا 1991

 فضال عن ذلك فان 338و  242مدريد وخاصة مبدأ االرض مقابل السالم وقراري جملس االمن  تضمنتها مرجعية
  .الراحل حافظ األسد ما أعلنه الرئيس سورية جعلت من السالم العادل والشامل خيارا استراتيجيا لها وفق

سورية يف مفاوضات دؤوبة مع خمس حكومات اسرائيلية  وقال الدكتور املقداد انه انطالقا من ذلك انخرطت
السالم على أنه موقف ثابت تتبناه وانما على أنه موقف اين يستخدم أهدافا  متعاقبة مل تتعامل غالبيتها مع

  . التداول حينا وتسحبه من التداول حينا اخرمرحلية تضع السالم يف سياسية

املفاوضات ملدة عشر سنوات حتى أمكن التوصل اىل اجناز  واضاف ان هذا السلوك االسرائيلي أدى اىل اطالة أمد
باملئة من عناصر اتفاق حمتمل وتوقفت املفاوضات بعد هذا كله بقرار اسرائيلي  85قدر كبير قد يصل اىل حوايل 

  .2000لك منذ عام كذ وما زالت

االوضاع يف منطقتنا أن التشبث بادامة االحتالل الذي مضى  وقال نائب وزير اخلارجية ان الواضح لكل من يراقب
 ان استمرار احتالل اسرائيل لالراضي..الكوارث التي شهدتها وتشهدها املنطقة عليه أربعون عاما هو سبب كل

واستمرار احتاللها للجوالن  حقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطينيالفلسطينية بما يف ذلك القدس وجتاهلها لل
  .كبيرين على أمن واستقرار املنطقة بأسرها السوري ومزارع شبعا اللبنانية يشكل مصدر توتر وخطر

املستوطنات واجلدران العازلة وفرض احلصار اخلانق  واضاف ان استمرار احتالل أراضي الغير وضمها واقامة
  .قطاع غزة أمور ال يمكن أن تبررها أية ذريعة كانت راضي الفلسطينية وخاصة يفعلى اال

املفاوضات السورية االسرائيلية وتعبيرا عن اجلدية العربية  واشار الدكتور املقداد اىل انه وبعد عامين من توقف
 هذه املبادرة2002العادل والشامل تم اطالق مبادرة السالم العربية يف قمة بيروت عام  يف البحث عن السالم

  .متمسكين بها وما نزال لعرب  لقيت يف حينه الرفض العاجل من قبل اجلانب االسرائيلي ولكننا ظللنا نحن

يسية لتحقيق السالم يف أصبحت واحدة من املرجعيات الرئ وقال اننا نقدر هنا الدعم الدويل لهذه املبادرة حيث
املبادرة الهامة والتي تشكل منعطفا حاسما يف البحث عن السالم ينبغي أن تؤخذ  وهنا ننبه اىل أن هذه. املنطقة
 .واال يتم التعامل معها باجتزاء وانتقائية كما نلمس من حين الخر بكليتها
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العربية يجب أن يأتي ثمرة للسالم الشامل  عليه املبادرة واضاف ان انشاء عالقات طبيعية مع اسرائيل كما نصت
وبمعنى أوضح وقاطع أن يأتي ذلك بعد االنسحاب االسرائيلي الكامل من .. عليه وليس استباقا له أوالتفافا

العربية  ولقد شاركت سورية مشاركة فعالة يف اطالق مبادرة السالم1967العربية احملتلة منذ عام  االراضي
وقد ,تدعو الستئناف املفاوضات أعقبت القرار االسرائيلي بوقف مفاوضات السالم معهاوظلت طيلة الفترة التي 

ذلك تكرارا اال أن اجلميع يعلم أن اسرائيل مل تتجاوب مع الدعوات السورية االمر  أكد السيد الرئيس بشار األسد على
 .االوسط قرار يف الشرقأدى اىل تفاقم االوضاع يف املنطقة بما يشكل تهديدا جادا لالمن واالست الذي

مقدمتها وجود االرادة السياسية احلقيقية مع القدرة على  وقال ان صنع السالم له عناصر ينبغي توفرها ويأتي يف
كما يفترض توفر الرعاية النزيهة والفاعلة للعملية بأسرها ولالسف فان هذه  وضع هذه االرادة موضع الفعل

  .ل املرحلة املاضيةتكن متوفرة كما ينبغي خال الشروط مل

ونملك االرادة السياسية لذلك لكن االمر يتوقف على توفر  نحن خملصون يف سعينا اىل السالم العادل والشامل
 .ذكرناها انفا لدى اجلهات االخرى عناصر صنع السالم التي

انعقاد هذا االجتماع  الصعوبات وما يثار من اراء خمتلفة حول واختتم الدكتور املقداد كلمته بالقول انه رغم كل
 بأن يشكل اجتماعنا نقطة انطالق لعملية سالم عادل وشامل على كافة املسارات التي فان سورية يحدوها االمل

التوصل اىل السالم بعد  أطلقها مؤتمر مدريد للسالم وذلك وفق الية يتم االتفاق عليها ملواصلة العمل من أجل
  .انتهاء هذا االجتماع

 
 

  



 

 
 

  

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
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