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ة للدورة العادية الـ فتتاحيأمام اجللسة اال ،كلمة وزير اخلارجية السوري، وليد املعلم
ن تهويد القدس أ ايؤكد فيه على املستوى الوزاريالدول العربية جامعة  جمللس 133

   سرائيليةيف خطر جراء استمرار احلفريات اإل واملسجد األقصىيسير بشكل متسارع 
  

         3/3/2010القاهرة، 
  

جمللس اجلامعة كلمة يف اجللسة االفتتاحية قال  132ألقى الوزير املعلم رئيس الدورة السابقة الـو
فيها إن األوضاع العربية ليست كما نريد وليست كما تريدها األمة العربية يف كافة أرجائها وأنه 

أن رغم جهود طيبة كثيرة بذلت خالل العام املنصرم وأعطت ثمارها يف بعض اجلوانب إال 
  . أوضاعنا العربية ما زالت على غير ما نريد ونطمح فاملشاكل تتوالد وكذلك التحديات واخملاطر

وأضاف وزير اخلارجية أنه يف مطلع العام املاضي وجدت سورية يف توجه اإلدارة األميركية 
وما زلنا احلالية لالنخراط اجلاد يف عملية السالم أمرا إيجابيا ونافذة لفرصة يمكن البناء عليها 

نرى هذا الرأي إال أننا نرى أيضا أن االستفادة من نافذة الفرصة هذه إنما تكون بالتأكيد العربي 
احلازم على أن متطلبات السالم معروفة ومتفق عليها عربيا ودوليا فضال عن أنها موضع 

أي ثمار بعد  إجماعنا العربي يف قرارات عربية ودولية عدة على أن كافة اجلهود التي بذلت مل تؤت
بسبب الرفض االسرائيلي بل أن السياسات اإلسرائيلية املعلنة واملطبقة تفصح بما ال يختلف عليه 

  . اثنان أن النهج االسرائيلي إنما يقوم على استمرار االحتالل وعلى تصفية القضية الفلسطينية

يف خطر داهم جراء  إن تهويد القدس يسير بشكل متسارع واألقصى املبارك: وقال الوزيراملعلم
استمرار احلفريات االسرائيلية إضافة إىل ما تم اإلعالن عنه مؤخرا من ضم احلرم االبراهيمي 

الشريف ومسجد بالل اىل ما تسميه اسرائيل قائمة مواقعها التراثية كما أن غزة ما زالت تعيش 
على قدم وساق من خالل  وابتالع االراضي قائم.. حصارا قاتال يتنافى وأبسط املعايير االنسانية

  . االستمرار يف بناء املستوطنات

وأوضح وزير اخلارجية يف كلمته بأن مواجهة هذا النهج االسرائيلي تتطلب منا موقفا عربيا 
مشتركا واضحا وحازما ال يقبل املراوحة والتنازل ويستخدم كافة ما نملك كعرب من أوراق وهي 

ول الفاعلة يف صنع السالم من أجل إلزام إسرائيل بوقف كثيرة لدفع اجملتمع الدويل وخاصة الد
العمل على تهويد القدس ووقف تهديد سالمة املسجد االقصى املبارك ووقف االستيطان بكافة 

  . أشكاله واالنصياع ملتطلبات السالم األخرى

ى القضية وفيما يخص االنقسام الفلسطيني قال الوزيراملعلم إن هذا االنقسام أمر بالغ اخلطورة عل
الفلسطينية وينبغي وضع حد له ونحن يف سورية نؤكد أن على األشقاء الفلسطينيين إدراك أن 

الوحدة الوطنية الفلسطينية يجب أن تكون أولويتهم دون منازع وخاصة يف هذه الظروف 
مضيفا أن سورية عملت بكل ما تستطيع للمساهمة يف تشجيع االطراف الفلسطينية على .. العصيبة
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االنقسام إدراكا منها أن املصاحلة الفلسطينية هي قرار الفلسطينيين أوال صاحلة وانهاء امل
وأنه ينبغي التأكيد على أن حتقيق هذه املصاحلة أمر ليس يف صالح القضية الفلسطينية .. وأخيرا

وحدها إنما هو أيضا يف صالح قضايا العرب عامة ويف صالح كل من يريد للمنطقة سالما عادال 
  . وشامال

لتطورات يف اليمن لفت الوزير املعلم إىل أن أحداث اليمن خالل العام الفائت وامتداد وحول ا
تداعياتها اىل منطقة احلدود مع اململكة العربية السعودية شكلت عامل قلق كبير بالنسبة اىل 
سورية وقد أكدنا على حق السعودية يف الدفاع عن أمن حدودها املشتركة ومنع اي جتاوزات 

ارحتنا للتقدم الذي تم احرازه حتى اآلن ونأمل استتباب االمن بما يضمن احلفاظ على  عليها كما
  . وحدة اليمن واستقراره وازدهار حياة شعبه

وعن االوضاع يف السودان قال وزير اخلارجية ان سورية سبق واعلنت مرارا دعمها للسودان 
نحن ننظر بارتياح اىل اتفاق االطار و.. وقيادته يف وجه حماوالت النيل من وحدته وامنه وسيادته

الذي تم التوصل اليه بين حكومة السودان وحركة العدل واملساواة برعاية ثمينة ومشكورة من 
دولة قطر ونأمل أن يكون هذا االتفاق باكورة خلطوات ايجابية اخرى لصالح وحدة السودان 

  . وسيادته وامنه

سورية على وحدة العراق واستقراره واستقالله وبشأن الوضع العراقي أكد الوزيراملعلم حرص 
وتأييدها للعملية السياسية فيه واستعداد سورية لتقديم كل الدعم الذي من شأنه االسهام يف 

حتقيق ذلك الن امن العراق جزء من امن سورية واالمة العربية جميعا وكذلك استقراره وازدهاره 
  . ة الوطنية بين كافة مكونات شعبهومنعته وهذا يتطلب بشكل اساسي حتقيق املصاحل

وعن األوضاع يف الصومال أعرب وزير اخلارجية عن انشغال سورية بما يجري يف الصومال من 
اقتتال مضيفا أن سورية تدعو األشقاء فيه إىل املصاحلة الوطنية واعتماد لغة احلوار فيما بينهم 

  . همن أجل وحدة الصومال وارساء دعائم االمن واالستقرار في

كما أكد الوزير املعلم على موقف سورية والعرب جميعا بضرورة أن تكون منطقة الشرق األوسط 
خالية من اسلحة الدمار الشامل مشيرا إىل أن اسرائيل بامتالكها السالح النووي تمنع انشاء هذه 

لدولية وتقف الوكالة ا.. املنطقة وهي فضال عن ذلك ترفض االنضمام اىل اتفاقية عدم االنتشار
للطاقة الذرية عاجزة عن القيام بأي اجراء يمكنها من الوقوف على حقيقة ما تمتلكه إسرائيل من 

ويف الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة أن تكون منطقتنا خلوا من اسلحة الدمار .. سالح نووي
  . الشامل نؤكد ايضا على حق الدول جميعا يف االستخدام السلمي للطاقة الذرية

إن التاريخ يعلمنا أن يف حياة األمم مراحل مفصلية تشكل : زير اخلارجية كلمته بالقولوختم و
ما نقرره ثم نفعله .. وأرانا كعرب نعيش مرحلة كهذه.. منعطفات حاسمة يف مسيرة حياة أجيالها

.. او ال نفعله مسألة مل تعد تتعلق باحلاضر فحسب وانما ترسم صورة املستقبل القريب والبعيد معا
القراءة املوضوعية ملا نعيشه من أحداث ومشاكل وحتديات تؤكد أننا نقف على عتبة منعطف 

إن مستقبل .. حاسم وخاصة فيما يتعلق باحلقوق الفلسطينية والعربية واستمرار احتالل األرض
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أجيالنا رهن بما نصنعه اليوم من التزام بما نقرر ومن تضامن وعمل مشترك وتوحيد للكلمة بدءا 
هذا ما نأمل .. حد للخالفات واالنقسامات والتركيز على املصالح العليا واألهداف املشتركة بوضع

  . أن يكون وهذا ما نسعى إليه

 

 



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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