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  األمين العام لألمم املتحدة، كويف أنان، رسالة وزير اخلارجية السوري، فاروق الشرع، إىل

  فيها إسرائيل مسؤولية تعطيل عملية السالميحمّل 
  ]مقتطفات[ .14/2/2000، دمشق

  
  

إلقاء الوزير اإلسرائيلي اللوم على اآلخرين يشكل تنصالً غير عقالين وغير منطقي من "قال الشرع إن   
واألخطر من ذلك أن رسالته تتضمن تهديداً باملضي يف العدوان واللجوء إىل "وتابع " مسؤولية هذا العدوان الصارخ

  ."األعمال العسكرية ضد لبنان
  [.......]  
لقد نعتت رسالة الوزير اإلسرائيلي أعمال املقاومة الوطنية اللبنانية باإلرهاب الذي يتوجب ] "وأضاف[  

انية واحلكومة السورية كبحها وجتاهلت الرسالة أن مقاومة االحتالل األجنبي حق مشروع على احلكومة اللبن
وإذا كانت إسرائيل حتاول "وأضافت رسالة الشرع " ضمنته املواثيق الدولية ومارسته شعوب العامل عبر التاريخ

." مال الدفاع عن العدوانيف الواقع عمل من أع فإنه عن النفستصوير عدوانها كعمل من أعمال الدفاع املشروع 
لقد بلغت غطرسة القوة يف إسرائيل حداً حتوّل فيه املعتدي إىل ضحية، والضحية الفعلية التي تدافع عن أرضها 

  ."وفوق أرضها إىل معتد يف املفهوم اإلسرائيلي
وحتمّل إسرائيل مسؤولية عرقلة عمل " 1996الشرع أن سورية تواصل تأييدها لتفاهم نيسان وأضاف   

ون ـة ستكـوزير اإلسرائيلي أن سوريـالتايل فإن ادعاء الـاهم وتعطيل جلساتها، وبـجمموعة املراقبة لهذا التف
الحتالل يف جنوب لبنان هو تضليل اوضات السورية ـ اإلسرائيلية إذا ما استمرت مقاومة اـف املفـن وقـاملسؤولة ع

  ."للمجتمع الدويل وتهرب من حتقيق السالم الذي جعلته سورية خيارها االستراتيجي
لقد برهنت اجتماعات شيبردستاون يف فيرجينيا الغربية، الواليات "وتابع الوزير السوري يف رسالته   

، أن إسرائيل ال تريد االنسحاب من األراضي 2000] يناير[كانون الثاين  10ـ  3املتحدة، التي عقدت ما بين 
وال تريد ترسيم احلدود على هذا األساس، رغم تمسك سورية واجملتمع الدويل  1967السورية التي احتلتها عام 

  ."ومبدأ األرض مقابل السالم 338و 242بالسالم العادل والشامل تنفيذاً لقراري جملس األمن 
أصبح واضحاً أكثر من أي وقت مضى أن إسرائيل ال تكتفي بتعطيل  لقد"وأنهى الشرع رسالته بالقول   

قدراتها العسكرية الهائلة بدالً من اللجوء إىل  عملية السالم وإفراغها من مضمونها فحسب، وإنما تريد استخدام
  ."الوسائل السياسية التي أكدت عليها قرارات األمم املتحدة وميثاقها
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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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