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  عربيةوثائق 
  

  السوري، فاروق الشرع، ةلوزير اخلارجي صحايفمؤتمر 
  يشرح فيه سبب مقاطعة سورية ملؤتمر مرسيليا 

  ]مقتطفات[ *.15/11/2000دمشق،  
  
  

  ].......[  
  [....]ورداً على سؤال حول القمتين العربية واإلسالمية والعالقات مع العراق، قال الشرع  
  .[....] "ة يف االجتاه الصحيح وسجلت خطوة حتتاج إىل متابعةالقمة العربية سجلت نقط"  
  ].......[  
.. ن هناك قرارات ملزمة وقرارات غير ملزمـةالبعض من الذين شاركوا يف القمة إلفت انتباهي قول "وتابع   

ري، هـو التـزام، كل الكالم الذي يصدر عن الرجال، وأنا ال أقصد هنـا املفهـوم الـذكو. .هذه الكلمات حق يراد بها باطل
بعـــة إذا كانـــت القـــرارات التـــي تصـــدر عنهـــا غيـــر املـــاذا يجتمـــع النـــاس وملـــاذا تُعقـــد القمـــم وملـــاذا تُعقـــد جلـــان املت إالّو

  ."وكيف يمكن أن يكون القرار ملزماً والقرار اآلخر غير ملزم.. ملزمة
  ].......[  
 عربيـــة منــه والتهديـــدات اإلســـرائيليةوســئل الشـــرع عــن االجتمـــاع املتوســطي يف مرســـيليا وموقـــف الــدول ال  

يؤســفني أن أقــول إن كــل االجتماعــات العديــدة التــي عقــدناها "إىل مــؤتمر مرســيليا  جتــاه ســورية ولبنــان، فقــال مشــيراً ً
هذه الشراكة [....] يف الدوحة على هامش قمة منظمة املؤتمر اإلسالمي مل تفلح يف بلورة موقف عربي موحد إزاءها 

ا كنـا نطمـح إليـه لكنهـا بالتأكيـد مل تنـتج مـ.. سطية مر عليها خمس سنوات ال أقول إنهـا مل تنـتج شـيئاًاألوروبية املتو
  ."ين السياسي أو االقتصاديسواء على املستوي

شغل الشـاغل للجانـب األوروبـي يف هـذه الشـراكة ولألسـف مل املوضوع السياسي مل يكن ال"وقال الشرع إن   
وإنمــا .. لــيس يف جلســة واحــدة أو يف اجتمــاع واحــد للشــراكة األوروبيــة املتوســطية يكــن هــذا املوضــوع الشــغل الشــاغل

 األحـداث.. هذه املرة ونظراً العتبارات عديدة ويف مقدمتها الظروف اخلاصة التي تمر بها املنطقة.. يف كل اجللسات 
  ." الشعب الفلسطيني األعزلاملتكررة على  اإلسرائيليةاالعتداءات  ..الفلسطينية احملتلة األراضيالدامية يف 
ثانيــاً، ينعقــد اجتمــاع مرســيليا بعــد قمتــين مهمتــين، عربيــة وإســالمية، اتخــذتا قــرارات واضــحة "وأضــاف   

  ."بخصوص التعاون اإلقليمي الذي تكون إسرائيل طرفاً فيه
يل حتــت رفــض العالقــات مــع إســرائ: إنكــم تــذكرون العبــارة التــي اســتُخدمت يف قــرار القمــة العربيــة"وأوضــح   
وأعتقـد أن عبـارة حتـت أي مسـمى "وأضـاف ." رفض التغلغل اإلسرائيلي يف العـامل العربـي حتـت أي مسـمى. أي مسمى

قـد تكـون أمّا إذا مل يـرد أن يقتنـع طبعـاً كـل القـرارات ال تبـدو ملزمـة وكـل التعـابير .. تكفي لتقنع كل من يريد أن يقتنع
  ."جوفاء

ا أن نذهب جماعة إىل مرسيليا أو ال نذهب فوضعنا ألنفسنا سقفاً علـى ففي كل األحوال اتفقنا إمّ"وأوضح   
إن السـقف الـذي وضـعناه لكـي .. أنا أقول لكم بكـل صـراحة ودون الـدخول يف التفاصـيل.. أساس أن نذهب أو ال نذهب

ن فيـه عشـاء أو نذهب مل توافق عليه الرئاسة األوروبية رغم بساطته فنحن نريـد مـن هـذا االجتمـاع إذا عقـد أن ال يكـو
.. ووزيـــر خارجيـــة إســـرائيل يتنـــاول الطعـــام معنـــا.. غـــداء فلـــيس مـــن املعقـــول أن تـــدخل إىل قاعـــة فيهـــا عشـــاء أو غـــداء
هـذا احلـد األدنـى مـن الشـعور . وهـذه ليسـت مزاجيـة.. والناس تُقتل يف فلسطين والناس األبرياء يُقتلون أطفـاالً ونسـاء

يتناول الطعام حتى ولو كـان هـؤالء النـاس الـذين يُقتلـون بـدون جنسـية وبـدون  اإلنساين الذي ينتاب اإلنسان عندما
  ."فمجرد عملية القتل تذهب بشهية الطعام. هوية

  ."قلنا إننا نتوقع إدانة من أوروبا لهذا الذي يجري يف فلسطين احملتلة"وأكد الشرع   
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ى يف عـــدة دول عربيـــة مـــن مصـــر وتـــوزع اجلرحـــ.. و جرحـــواآالف .. املئـــات قتلـــوا.. أســـابيع مـــرت"وأضـــاف   
هــل كلمــة إدانــة صــادرة عــن االحتــاد .. شاشــات التلفزيــونكــل النــاس رأت ذلــك علــى . واألردنوالســعودية إىل ســورية 
.. كثيرة على هؤالء الضحايا وأهل الضـحايا علـى األقـل.. كثيرة على هؤالء القتلى أو الشهداء.. األوروبي كثيرة عليهم

رئاســة األوروبيــة وبنظيــري الفرنســي بصــفتي منســقاً للجانــب العربــي إن اإلدانــة إذا كنــتم قيــل لنــا عنــدما اتصــلت بال
لكـن قـرر .. وطبعاً اسـتاؤوا مـن هـذه العبـارة أبلغت زمالئي وزراء اخلارجية العرب بذلك.. تريدونها فستكون للجانبين

ن التأجيل يؤدي أوالً إىل أن نـذهب نحن طلبنا التأجيل وقلت لزمالئي جميعاً إ.. بعضهم أن يذهب وطبعاً هذا مؤسف
يجعلنـا بالتأكيـد نحـافظ علـى تنسـيقنا العربـي وتضـامننا وأخيـراً وثانيـاً .. يف ظرف أفضل أقل مأساوية وأقل دموية

ننا من احلفـاظ علـى الشـراكة األوروبيـة املتوسـطية إذ ال بـد أن نـدرك أن عـدم مشـاركة سـورية ولبنـان وليس آخراً يمكّ
خــرى يف هــذه الشــراكة األوروبيــة املتوســطية ســيجعل منهــا شــراكة غيــر مكتملــة بعــض دول عربيــة أُ كمــا أعتقــد وربمــا
قادرة على النجاح فكيف بدوننا ويف كل األحوال نحن ال نريد أن يترك هذا احلـدث أي سـلبيات علـى فهي بنا مل تكن 

ا التنســيق إىل آخــر الشــوط ومــن يف ســورية مصــممون علــى هــذنحــن .. و علــى التنســيق فيمــا بيننــاتضــامننا العربــي أ
  ."يتهرب من هذا التنسيق مرة سنالحقه مرات إىل أن يثبت العكس

  ].......[  
واحتمـال أن تشـن إسـرائيل حربـاً علـى ] اإلسرائيلية[التهديدات ...] .[وسئل الشرع عما لدى سورية ملواجهة   

بنــاين يف هــذا اإلطــار ألنــه بالفعــل كمــا قلــتم الســؤال مكــرر لكننــي مهــتم بســماع الصــوت الل"فقــال إن  لبنــان وســورية،
املنطقـة سورية ولبنان مستهدفان وهـذا االسـتهداف ال نسـمعه للمـرة األوىل أو نطلـع عليـه وإذا كنـت تقصـد أن جنـيش 

  ."أو سورية ولبنان فليس هذا هو املطلوب
ع الصـمود ومـع نحن مـ.. الصمود شيء وشن احلروب شيء آخر.. املقاومة شيء واحلرب شيء آخر"وأوضح   

اسـتخدام  وقلـت قبـل قليـل إن إسـرائيل هـي التـي مل يبـق لـديها إالّ.. ةاملقاومة واملقاومة مشروعة بكل وسائلها املتاح
  ." [....]أمّا سورية ولبنان فخياراتهما أكثر من ذلك بكثير.. القوة الغاشمة

  ].......[ 
  

 



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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