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  البيان اخلتامي للمؤتمر القطري العاشر حلزب
  البعث العربي االشتراكي

  ]مقتطفات[ .9/6/2005دمشق، 
   
  

[.......]  
  يف جمال السياسة العربية والدولية

  :أكد املؤتمر على ما يلي
ة، وتفعيل التزام استراتيجية السالم يف حماية مصاحلنا الوطنية، واستعادة أراضينا احملتلة وحقوقنا املغتصب �

، ودعم 1967] يونيو[املبادرة العربية للسالم كأساس لتحرير اجلوالن السوري احملتل حتى خط الرابع من حزيران 
الشعب الفلسطيني يف نضاله من أجل استعادة حقوقه الوطنية املشروعة ويف مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية 

  .يف وعودة الالجئين إىل ديارهماملستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشر
إعطاء أولوية للعالقة التاريخية اخلاصة مع لبنان، وتعزيز التعاون السوري اللبناين يف إطار العمل املؤسساتي  �

  .بين البلدين
متابعة موضوع الدعوة التي كان قد طرحها القائد اخلالد حافظ األسد يف األمم املتحدة لعقد مؤتمر دويل حتت �

نظمة األمم املتحدة لتعريف اإلرهاب، والتمييز بين اإلرهاب الذي يجب إدانته وبين نضال الشعوب من إشراف م
  .أجل التحرر الوطني

تعزيز العالقات مع جميع الدول العربية الشقيقة جماعياً وثنائياً ويف اجملاالت التي ترغب التعاون فيها وبذل  �
تعيق اعتماد هذه العالقات كركيزة أساس يف استعادة التضامن  جهود حثيثة وعملية للحد من التأثيرات التي

  .العربي
العراقية حلقبة طويلة من الزمن، والتشاور مع القيادات  –تصحيح اخللل الذي اعترى العالقات السورية  �
ألحزاب السياسية العراقية على املستوى الرسمي والشعبي إلجناح العملية السياسية اجلارية يف إطار عراق وا

  .ديمقراطي موحد ومستقل، وتطوير هذه العالقات إىل أفضل مستوى ممكن
رية االستمرار بتطوير العالقات الثنائية مع الدول اإلسالمية، وخاصة تركيا وإيران اللتين ترتبطان مع سو �

  .والعرب بعالقات تاريخية، فضالً عن دورهما الراهن يف صيانة أمن املنطقة واستقرارها
بذل جهود متواصلة للحفاظ على دور ومكانة حركة عدم االنحياز، باعتبارها أوسع منبر دويل يحمي مصالح  �

  .الدول والشعوب النامية بعد املنظمة الدولية لألمم املتحدة
أوروبية حتقق مصالح الطرفين وتضمن تعاوناً يف احملاور السياسية  –بناء شراكة سورية مواصلة العمل على  �

  .واالقتصادية والثقافية والعلمية بعد التوقيع النهائي على اتفاق الشراكة
[.......]  

 مواصلة اجلهود اإلقليمية والدولية، وخصوصًا يف جملس األمن، جلعل منطقة الشرق األوسط خالية من جميع �
أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية، والعمل على إلزام إسرائيل باالنضمام إىل معاهدة عدم 

  .انتشار األسلحة النووية وإخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية
[.......]  
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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

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