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  حديث صحايف لوزير اخلارجية السوري، فاروق الشرع، 
  بشأن البحث يف موضوع اإلرهاب يف مؤتمر 

 الشراكة األوروبي ـ املتوسطي

  .7/11/2001، بروكسل
  

  
يف رأيك تركيز الشركاء األوروبيين على األهداف احلقيقية للمؤتمر األوروبي ـ املتوسطي  هل كان: س  

  هاب ومكافحته هو الطاغي؟وللشراكة، أم كان موضوع اإلر
يف الواقع إن موضوع اإلرهاب أصبح على جدول أعمال كل اجتماع سواء أكان هذا االجتماع إقليمياً : ج  
ولكن مع ذلك مل يكن هذا املوضوع طاغياً على اجتماعات الشراكة األوروبية ـ املتوسطية ألننا ناقشنا . أم دولياً

وجهات التي من شأنها أن تعيد هذه املسألة إىل سطح األحداث وهناك قضية الشرق األوسط بتفصيل كبير والت
تركيز عاملي عليها أكثر من أي وقت مضى وبصرف النظر عن الربط ما بين هاتين املسألتين أي قضية فلسطين 
 واإلرهاب، وهو ربط يجب أالّ يساء تفسيره ألن البعض يسعى إىل إساءة تفسيره، وأن هذه املشكلة إذا استمرت
ساخنة غير قابلة للحل فإنها ستؤدي إىل مزيد من اإلحباطات والغضب يف الشارع العربي وإىل مزيد من االنزعاج 
من سياسة الواليات املتحدة املؤيدة دون شروط إلسرائيل وغضب من املمارسات اإلسرائيلية التي تستهدف قتل 

ألساس، كل تطبيق القرارات الدولية حيث ا ىحت الفلسطينيين وتدمير منازلهم وجتويعهم وحصارهم ورفض فكرة
  .كأنه ليس مرتبطاً بضخامته وبأهميته واالهتمام العاملي بهذلك يجعل هذا املوضوع 

موضوع اإلرهاب فكان مطروحاً على جدول أعمال الشراكة األوروبية ـ املتوسطية ونوقش بشكل أمّا   
طبيعي وعادي وكان هناك موقف واحد تقريباً من حيث املبدأ يف إدانة الهجمات التي حدثت يف احلادي عشر من 

يف الشراكة األوروبية ـ ولكن من جهة أُخرى كانت هناك تباينات يف الرأي بين اجملتمعين ]. سبتمبر[أيلول 
املتوسطية سواء أكانوا عرباً أم أوروبيين، تباين حصل أساساً حول سقوط ضحايا يف أفغانستان والهدف من هذا 
العمل العسكري واالعتراض على توسيعه إىل أي دولة أُخرى، ورفض الربط بين اإلرهاب والعرب واملسلمين 

هامات التي ال تفيد أحداً ألنها تشكل مشكلة داخل اجملتمعات الغربية، واتخاذ اإلجراءات التي تنهي مثل هذه االت
  .يين القصير والبعيدعلى معاجلة هذه املسألة على املدوبالتايل كان هناك حرص أوروبي ـ عربي 

    
  هل تمكنتم من إقناع الشركاء األوروبيين بضرورة تعريف اإلرهاب؟: س

  .رة حتديد اإلرهاب وتبيان أسبابه وجذورهطبعاً املوقف األوروبي وافق على ضرو: ج  
    

هل تعتبر دعوة الرئيس جورج دبليو بوش إىل االعتراف بدولة فلسطينية مؤشراً حلصول شيء جدي : س
  وعملي؟

                                                 
 "8/11/2001، )بيروت" (النهار.  
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هذان التوجه  ولربما أخذ. ن أمام توجه ومؤشرال أعتقد أنه سيكون هناك شيء عملي وملموس، فنح: ج  
شكال على األرض، وهذا يتوقف يف الدرجة األوىل على املوقف األميركي واملؤشر مع املدى الزمني بعض األ

وإذا استمر شارون بهذه . وقدرته على الضغط على إسرائيل، وبدون الضغط عليها ال سالم وال حل وال عملية سالم
  .الطريقة فلن يكون هناك أفق حل للحديث عن عملية سالم

 
  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


