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، روالن دوما، أمام اجلمعية الوطنية يدعو فيها األسرة كلمة وزير اخلارجية الفرنسي
   الدولية إىل العمل على تأمين احلماية للشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة

  ١٠/١٠/١٩٩٠باريس، 
  

  

يف باريس دعا وزير اخلارجية الفرنسي روالن دوما األسرة الدولية إىل اتخاذ موقف 
العراق القضية " استغالل"وجتنب " احلماية للشعب الفلسطيني"سريع يف شأن سبل تأمين 

  .الفلسطينية

سيكون خطأ مأسوياً السماح للذين يتحدون "وقال أمام اجلمعية الوطنية الفرنسية أنه 
تظهر العامل العربي ينتظر إشارة (...) اجملتمع الدويل باستغالل القضية الفلسطينية يف جمال آخر 

أن ليس هناك معياران أو مقياسان حين يتعلق األمر بتطبيق املبادئ املتفق عليها يف األمم 
  ."املتحدة

يف أسرع وقت ممكن "، واعتبر انه يتعين "بالغة اخلطورة"ووصف أحداث القدس بأنها 
أن  على اجملتمع الدويل يف الدرجة األوىل(...) ايجاد خمرج يسمح للحوار بالتغلب على العنف 

ي من املكان كل العناصر املفيدة قبل أن يتخذ موقفاً ويف سرعة إزاء السبل التي يتعين صيستق
وأشار إىل أن هذا ". اعتمادها من أجل ضمان احلماية للشعب الفلسطيني يف الظروف القائمة حالياً 

فة مأساة القدس تفرض علينا أيضاً مضاع"األمر يشكل موضوع النقاش يف جملس األمن، وأن 
  ".اجلهود لفتح نافذة على التسوية الشاملة

، وأضاف أنه بحث يف املسألة "مآسي جديدة ستحصل إذا مل نفعل شيئاً"وحذر من أن 
هما يشاطراننا الشعور "األميركي السيد جيمس بايكر والبريطاين السيد دوغالس هيرد و يهونظير

سيكون . من الوقت مر من غير أن يحصل شيء ن كثيراًا(...) نفسه وأن كانا ال يؤيدان دائماً حتركنا 
أن يعالج بعض املواقف (...)  همن غير املقبول يف ظل النظام الدويل اجلديد الذي بدأ يثبت أقدام

ن وضعاً كهذا إذا ما نشأ سيولد شكاً مشروعاً تماماً يف القدرة الفعلية لألمم ا(...) معاجلة تمييزية 
  .املة وبالتايل يضاعف عدم االستقرار يف املنطقةاملتحدة على حتمل مسؤولياتها الك

                                                            
  ١١/١٠/١٩٩٠ بيروت، النهار،: املصدر.  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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