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  كلمة للرئيس حافظ األسد يف مأدبة عشاء
  أقامها تكريماً للرئيس جاك شيراك

  ]مقتطفات[ .19/10/1996دمشق، 
  
  

   [.......]  
كل التقدير دور فرنسا بقيادتكم يف البيانين الصادرين عن قمة فلورنسا وقمة ليون اللذين  ونحن نقدر  

امل يف منطقتنا وأكدا الترابط الوثيق بين أوروبا أوضحا فهم أوروبا الصحيح ملقومات السالم العادل والش
  .واملنطقة العربية

ولدينا قناعة مرتكزة إىل حقائق الواقع والتاريخ واملصالح املتبادلة بأن ألوروبا ويف الطليعة فرنسا   
والشراكة يف السعي لتحقيق السالم العادل والشامل يف منطقتنا وهو دور يؤهلها له الواقع اجلغرايف  دوراً هاماً

  .املتوسطية وعالقات وتبادالت ثقافية وحضارية على مدى قرون من الزمن
] أبريل[وال يفوتني أن أذكر بالشكر والتقدير جهودكم واهتمامكم خالل االعتداء على لبنان يف نيسان   

يء إىل املاضي ومتابعتكم جملريات األحداث آنذاك وتكليفكم وزير خارجيتكم السيد هيرفيه دو شاريت باجمل
  .املنطقة وبذل جهوده يف االجتاه الصحيح وقد فعل ذلك وكان نشيطاً صابراً مثابراً وهو جدير منا بالثناء والتقدير

  ..السيد الرئيس  
إنه ألمر مؤسف وخطير أن عملية السالم التي بدأت يف مؤتمر مدريد تبدو اآلن وكأنها قد وصلت إىل   

التزامات على مدى كل ما بذل من جهود وما حتقق من  يل احلالية علىطريق مسدود بسبب انقالب حكومة إسرائ
  .خمس سنين

وموقف احلكومة اإلسرائيلية حالياً هو موقف الرفض املطلق لكل مقومات السالم التي اتفق عليها سابقاً   
  .وموقف اإللغاء الكامل لعملية السالم

عن السالم ولكن ما هو هذا السالم الذي تتحدث  إنها تتحدث. حكومة إسرائيل احلالية تنهج نهج املراوغة  
عنه ما دامت تعلن على املأل أن االنسحاب من أرض اجلوالن السورية مرفوض وأن االنسحاب من جنوب لبنان 

دون قيد أو شرط وما دامت ترفض  الذي ينص على انسحاب إسرائيل 425مشروط خالفاً لقرار جملس األمن رقم 
 االعتراف بااللتزامات التي وافقت عليها حكومة إسرائيل السابقة وهذه االلتزامات ليست جمرد كالم كما يقول
رئيس احلكومة اإلسرائيلية بل هي التزامات اتخذت بشأنها قرارات ووضعت بشكل يجعلها ملزمة وسنقول الحقاً 

ل يف الوقت ذاته تتنكر لالتفاقات التي وقعت مع سلطة احلكم الذاتي الفلسطيني كيف أنها ملزمة وحكومة إسرائي
فما هي مصلحة سورية ومصلحة األطراف العربية يف مثل هذا السالم الذي ال يعيد األرض واحلقوق إىل 

  .؟!أصحابها
ومن املهم إن عملية السالم يجب أن تنجح ألن السالم مصلحة للجميع مصلحة للمنطقة ولشعوب العامل   

وإمكاناتها من أجل أن ينتصر السالم ويحصل كل طرف على  أن حتشد دول العامل يف الغرب والشرق عزومها
  .حقوقه

وهكذا يكون السالم عادالً ألن السالم يعني العدل وإذا مل يكن العدل جزءاً عضوياً ال ينفصل عن السالم   
  .فإنه ليس سالماً بل هو استسالم

أرى تعارضاً بين الدور األوروبي واجلهود التي بذلتها وتبذلها الواليات املتحدة  ومن وجهة نظري ال  
  .األميركية ما دام اجلميع يدفعون عملية السالم إىل األمام ويتجهون إىل ما فيه اخلير لشعوب املنطقة وللعامل

  [.......]  
  

                                                 
 "في إطار جولته في الشرق 21/10/1996ـ  19ترة وقد زار الرئيس شيراك سورية خالل الف. 20/10/1996، )دمشق" (البعث ،

 .األوسط



 

 
 

  

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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