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  ان، للرئيس بشار األسد يف اجتماع القمة العربية يف عمّ كلمة 
  عليه  يحدد فيها الهدف الوحيد املمكن أن يقوم

  التنسيق مع الفلسطينيين
   ]مقتطفات[  *27/3/2001ان، عمّ

  
  

].......[  
د أن جن على كلمة بامتياز، ألنه من الصعب بعد عشر سنوات من عملية السالم الفاشلة بامتياز وأؤكد

  .شيئاً أفشل من هذا العمل السياسي خالل عشر سنوات
بعد عشر سنوات من الضغوط القاسية اخملتلفة على سورية لكي تقبل بهذا السالم الناقص، بعد عشرة 

أعوام من رفض سورية ألي سالم غير عادل وشامل ويعيد احلقوق ألصحابها الشرعيين وبعد عشر سنوات من عدم 
كانت النتيجة املزيد من .. لسطيني والتنسيق املستمر مع املسار اللبناين ماذا كانت النتيجةالتنسيق مع املسار الف

بكل تأكيد ستستخدمها .. ماذا ستفعل سورية بهذه األوراق والنقاط.نقاط القوة واألوراق تضاف إىل رصيد سورية
قضية القومية، القضية لصالح القضية الوطنية أي قضية اجلوالن لكن قبل كل ذلك ستستخدمها لصالح ال

داخل هذه القاعة وخارجها ويف أي مكان من العامل، إن هذه هي أوراقنا  نقول إلخواننا الفلسطينيين .الفلسطينية
  .يف خدمة القضية الفلسطينية

املركزية بالرغم من عدم وجود تنسيق بيننا ملدة عشر سنوات فإن قضية فلسطين بقيت هي القضية 
وإخواننا يف اجلوالن يسمعون ويشاهدون اآلن وهم ال يقبلون أن يكون حل . نسبة لكل العرببالنسبة لسورية وبال

فنحن ال نعيش على  .نقول عفا الله عما مضى. القضية الوطنية يف سورية على حساب قضية إخوانهم الفلسطينيين
نمد  .حلاضر باجتاه املستقبلنحن نعيش احلاضر وننطلق من ا. املاضي وإنما نتعلم منه الدروس، والدروس املفيدة

النهج  نأنحن نقف معكم اآلن يف خدمة القضية الفلسطينية مع العلم .. الفلسطينيين لنقول لهم إلخواننايدنا 
باجتاه هدف واحد واضح وحمدد وهو عودة احلقوق العربية كاملة وغير  والعقل واملنطق السوري ال يسير إالّ
نقف معكم . فإذاً نحن نقف معكم لعودة القدس الشرقية كاملة. ه التنازلجمتزأة وال جمزأة، وال يسير باجتا

نقف معكم لعودة الالجئين . 1967] يونيو[النسحاب إسرائيل على االجتاه الفلسطيني حتى خط الرابع من حزيران 
االنتفاضة نقف معكم لدعم . نقف معكم لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.. بأكملهم من دون استثناء

ورصيد استخدمناه يف  أوراقنحن ما نملكه من  األحوالوبكل . ن يعودسلة ولعودة أي حق عربي ال بد له أالبا
املاضي، بالرغم من عدم وجود هذا التنسيق، لصالح القضية الفلسطينية وحلماية ظهر الشعب الفلسطيني عندما 

 أشهراملبعوثين منذ عدة  ألحدوأنا قلت . عبة املساراتااللتفاف عليه من اخللف من خالل ل اإلسرائيليون حاول
اإلسرائيلي قلت له إذا كان اإلسرائيليون يعتقدون بأنهم قادرون أن  /املسار السوري إطالق إعادةعندما أتى بهدف 

 يضغطوا على سورية من خالل املسار الفلسطيني فهم واهمون أمّا إذا كانوا يعتقدون بأنهم يستطيعون أو يريدون
يضغطوا على املسار الفلسطيني من خالل املسار السوري فسورية ال يمكن أن تكون عصا بيد إسرائيل ضد  أن

  .الفلسطينيين يف أي حال من األحوال

                                                 
 .28/3/2001، )بيروت" (السفير" *
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إن ما نعيشه اليوم من حالة نهوض قومي يف الشارع العربي هو نتيجة لعوامل خمتلفة وعلى رأس هذه 
دخلت شهرها السادس والتي لوالها لكان من الصعب بلوغ ذلك املد خالل  التي.. االنتفاضة الفلسطينية.. العوامل

  .تلك الفترة الزمنية القصيرة
 .[....]نحافظ على بريقها لكي ال تصبح شأناً يومياً عادياً وروتينياً ال يؤثر فينا  أنومن واجبنا 

  :وأهمهاوبالتايل من الضروري جداً دعم هذه االنتفاضة بالوسائل والطرق اخملتلفة، 
 وبشكل إسعايف للحد من التأثيرات السلبية للحصار املفروض على املدن .. الدعم املادي املباشر

 .والقرى الفلسطينية لتركيعها

 واملقاومة حق .. حملة دولية لتثبيت شرعية االنتفاضة التي هي شكل من أشكال املقاومةالقيام ب
 ..][...مشروع للشعوب احملتلة أراضيها واملسلوبة حقوقها 

 يف  أهلنايجابي كبير على وهذا سيكون له تأثير معنوي إ. عامـ العربي بشكل  التنسيق العربي
فلسطين الذين يرون يف التضامن العربي احتياطياً استراتيجياً لقضيتهم وبالتايل فإن تضحياتهم لن تكون بدون 

 .ثمن

ستطيع جتاوز موضوع العالقة العراقية ـ فإننا ال ن.. أي التضامن العربي.. وانطالقاً من هذه النقطة 
   .ككل وتؤثر على استقرارها األمةالكويتية التي مل تستطع بعد جتاوز أزمة املاضي وما زالت تستنزف 

احملدقة بوحدته  األخطارالشعب العراقي الشقيق بسبب احلصار اجلائر ونرى  معاناةنا نشعر بوطأة وكل 
 مشاعرهمالكويتيين مما حصل يف املاضي ونقدر  األشقاءدار نشعر بقلق الوطنية وبدوره القومي وبنفس املق

  .مشكلة واملهم هو توفر النية الصادقة لتجاوز املاضي أيةوهناك صيغ كثيرة حلل 
].......[  

ومهما تكن الظروف واملعطيات فإن رفع احلصار عن العراق مل يعد يحتمل أي تأخير فهذا املوضوع 
  .][....ادئنا وأخالقياتنا العربية تتنافى نتائجه مع مب إنسانيةقضية  ليصبحالسياسي و األمني اإلطارجتاوز 

].......[  
يف القاهرة حول ضرورة متابعة  األخيرةوهنا ال بد من التأكد على ما تم االتفاق عليه يف القمة العربية 

بوا جمازر ليس فقط شهداء انتفاضة الذين ارتك اإلسرائيليينحمكمة جملرمي احلرب حملاكمة  إنشاءحمكمة،  إنشاء
  .العامل مكان من له عالقة مباشرة بقتل عربي واحد يف أي إسرائيليبل أيضاً حملاكمة كل  األقصى

...]....[ 

  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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