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  ،وق الشرع، فاركلمة لوزير اخلارجية السوري
  أمام املؤتمر الوزاري األوروبي املتوسطي الثاين

  ]مقتطفات[ .16/4/1997، فاليتا
  
  

  [.......]  
أمّا اجملال السياسي واألمني فإن اخلوض فيه ال يمكن أن يكون واقعياً وموضوعياً إذا جتاهلنا : ثالثاً   

وسط التي يمكن أن يقود انهيارها إىل انهيار حمتمل لعملية برشلونة ذلك ألن مصير عملية السالم يف الشرق األ
حتقيق أهداف إعالن برشلونة يعتمد أساساً على توفر حالة من السالم واألمن واالستقرار تمكن من إرساء أسس 

كين لهذه احلقيقة الشراكة األوروبية املتوسطية يف جميع اجملاالت، وال شك أن واضعي إعالن برشلونة كانوا مدر
عندما سجلوا يف مقدمة اإلعالن دعمهم لتحقيق السالم العادل والشامل يف الشرق األوسط على أساس قرارات 

وهذا يشكل بحد ذاته التزاماً على عاتق . جملس األمن ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم بكل ما يعنيه ذلك
عوة التخاذ موقف واضح يساهم يف إنقاذ عملية السالم املهددة جميع دول اإلعالن وبالتايل فإن هذه الدول مد

  .باالنهيار بسبب سياسات احلكومة اإلسرائيلية املعادية للسالم
ومن املؤسف أن احلكومة اإلسرائيلية قد عطلت عملية السالم بأساليب شتى وحتدت اإلرادة الدولية   

رض مقابل السالم متنصلة من التعهدات وااللتزامات التي وقرارات األمم املتحدة ومرجعية مدريد ورفضت مبدأ األ
وتواصل احلكومة اإلسرائيلية هذه األيام سياسة االستيطان ومصادرة األراضي . تم التوصل إليها بين األطراف

ضاربة عرض احلائط باالستنكار األوروبي والدويل والغضب العربي متجاهلة أن هذه السياسة ستؤدي إىل زيادة 
  .التوتر والتطرف وإضعاف التوجهات السلمية يف املنطقة

إن موقفاً أوروبياً حازماً مدعومًا بإجراءات عملية تتخذ إزاء هذه السياسات واملمارسات اإلسرائيلية من   
شأنه أن يساعد على إنقاذ عملية السالم وإعادتها إىل مسارها الصحيح قبل أن تشهد املنطقة مسارات أُخرى 

  .خملاطرحمفوفة با
  [.......]  
دائماً وتؤكد اليوم أن خيارها االستراتيجي من أجل حتقيق السالم يقتضي االنسحاب  لقد أكدت سورية  

 لبنان واألراضي الفلسطينية ومن جنوب 1967] يونيو[اإلسرائيلي الكامل من اجلوالن إىل خط الرابع من حزيران 
املشروعة للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرارات األمم املتحدة ذات احملتلة بما فيها القدس العربية وضمان احلقوق 

    .الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم
  [.......]  
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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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