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 أمام املؤتمر السنوي  كلمة لوزير اخلارجية السوري، فاروق الشرع،

  يؤكد فيها التزام سورية عملية السالم الحتاد الكتّاب العرب
  ]مقتطفات[ .26/2/2000، دمشق

  

  
  [.......]  
وقد أكد السيد الشرع التزام سورية بعملية السالم لتحقيق سالم عادل وشامل يف املنطقة وفق قرارات   

رعية الدولية ومبدأ األرض مقابل السالم وأضاف أن سورية قبلت باستئناف احملادثات على املسار السوري الش
] يونيو[من النقطة التي توقفت عندها وأن مفهومها لالنسحاب يجب أن يكون كامالً إىل خط الرابع من حزيران 

  .وأالّ يبقى بعد إقامة السالم أي أثر لالحتالل 1967عام 
ير اخلارجية أن سورية لن توقع اتفاقاً فيه أي نوع من اإلمالء أو الشروط غير املقبولة ولن تقبل وأكد وز  

باتفاق إالّ إذا كان مشرفاً ولن تقبل باتفاق فيه أي نوع من النيل من تاريخ أمتنا ومن حضارتنا وثقافتنا 
  .وعاداتنا ومن تقاليد أمتنا العربية

سياسي تاريخ الصراع العربي الصهيوين يف املنطقة مشيراً إىل واستعرض السيد الشرع يف عرضه ال  
املشروع القومي العربي الذي ينشد احلق والعدل واملشروع الصهيوين الذي يهدف إىل السيطرة على املنطقة وقال 

 فإنهمإن اإلسرائيليين إذا كانوا غير مستعدين أن يعيدوا جميع األراضي العربية احملتلة إىل أصحابها الشرعيين 
يوجهون رسالة إىل العامل بأن الصراع يف املنطقة صراع وجود ال صراع حدود ويف هذه احلالة ستتحمل إسرائيل 

  .وحدها مسؤولية ما سينجم عن ذلك
  [.......]  
إذا كان املشروع الصهيوين قد حقق بعض املكاسب بسبب األوضاع العربية املتردية فإنه قد وأضاف   

وقضى  1973أخفق بإقامة مشروع إسرائيل الكبرى، لقد هزّت حرب تشرين اجملتمع اإلسرائيلي يف األعماق عام 
 1982رائيلي للبنان عام مناحم بيغن رئيس وزراء إسرائيل األسبق أيامه األخيرة حمبطاً يف أعقاب الغزو اإلس

  .بسبب التضحيات اجلسام للجيش السوري يف لبنان وبسالة املقاومة اللبنانية املستمرة حتى اآلن
ها الوطن العربي يف نهاية السبعينات وبدايات دوأوضح السيد الشرع خطورة التطورات التي شه   

ضع العربي بشكل عام وعلى أبعاد الصراع العربي الثمانينات والتسعينات واآلثار السلبية لهذه التطورات على الو
  .اإلسرائيلي بشكل خاص

 وأضاف وزير اخلارجية لقد تمكنت سورية بقيادة السيد الرئيس حافظ األسد رغم تلك الظروف الصعبة  
العربية تمكنت أن تطالب إسرائيل باالنسحاب من جميع األراضي العربية  الناجمة عن بعض السياسات الرسمية

تلة وتطالب الواليات املتحدة أيضاً بعدم استخدام املعايير املزدوجة وااللتزام بتطبيق قرارات جملس األمن احمل
  .على إسرائيل أيضاً وليس على العراق فقط

وأكد السيد الشرع أن سورية كانت وما زالت قوية بقائدها وبشعبها وبطاقاتها وقدراتها ولن تتراجع عن   
  .لغت الضغوطحقوقها ومطالبها مهما ب

إن الدول العربية هي اليوم بأحوج من أي وقت مضى إىل تعزيز تضامنها .. ودعا إىل تضامن عربي وقال  
وتوحيد صفوفها وبناء سوق عربية مشتركة تواجه يف إطارها مرحلة ما بعد السالم إذا حتقق وإذا مل يتحقق بسبب 

  .نوايا إسرائيل املعادية للسالم
  

                                                 
 "28/2/2000، )دمشق" (البعث .  



 

 
 

  

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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