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  كلمة للرئيس بشار األسد أمام القمة الطارئة يف الدوحة
  16/1/2009الدوحة، 

  
  

 :خالل انعقاد قمة غزة الطارئة لنصرة الشعب الفلسطيني الرئيس بشار األسد لكلمة السيد  فيما يلي النص الكامل

لوفود أيها السيدات أيها األخوة القادة العرب السادة الرؤساء من الدول اإلسالمية الصديقة السادة رؤساء ا
فالتحية لكل من أعطى املناسبة قدراً والتحية ملن سعى وهيأ الظروف .. بصعوبة اجتمع عقد هذه القمة.. والسادة

  . وكل التحية من قبل ومن بعد لصمود الشعب يف غزة ولكل املقاومين ضد االحتالل

  قمتنا تعبر أننا مع أنفسنا وشعوبنا واملقاومين ضد االحتالل

تأتي لتعبر لشعوبنا   قمتنا هذه على صعوبة عقدها وكان االمل أال يتخلف عنها احد.. ف الرئيس األسدوأضا
وقبل .. مع الشهداء من األطفال والنساء والشيوخ.. مع شعوبنا وضد االحتالل.. إننا مع أنفسنا ال مع أعدائنا  وللعامل

  . كل ذلك مع األبطال املقاومين يف كل مكان

يف هذه اللحظات العصيبة تبدو مسؤوليتنا كقادة عرب جسيمة يف تقديم اجابة جادة .. ألسدوتابع الرئيس ا
كيف ننقذ شعبنا الفلسطيني من براثن هذه .. وحاسمة عن التساؤالت احلائرة يف ذهن كل مواطن عربي وهي

ل ونحن نرى جثث كيف يمكن لنا كأمة عربية ان نقدم الرد املناسب على جرائم االحتال... الوحشية املتجبرة
األطفال وأشالءهم تتناثر يف كل مكان ونلمح يف عيون من بقي منهم حيا مالمح الذعر التي تختلط بالرجاء يف ان 

  . تمتد اليهم يد جسورة تنقذهم من مصيرهم احملتوم بعد أن افتقدوا األمان يف غزة املنكوبة الباسلة

وقت مل نتمكن من عقد قمتنا قبل مرور اكثر من عشرين يوما  كيف يمكن ان نفعل كل ذلك يف.. وقال الرئيس األسد
هل من املمكن أن نعزل مشاعرنا عن مشاعر املاليين الذين يؤرقهم .. على اجملزرة العتبارات ليست خافية على أحد

وهل ... األمل ملعاناة إخوانهم والذين يحدوهم االمل يف ان نقوم بواجب التضامن الفعلي لنصرة أشقائهم يف غزة
  .يمكن أن نكون على صواب عندما تكون قراءاتنا وتقديراتنا يف وادٍ ومشاعر شعوبنا يف وادٍ آخر

  مصير غزة مصيرنا جميعا وحري بنا أن نأخذ قرارات تنتج أفعاال

.. ولكن ويف كل االحوال ان تصل متأخرا خير من أال تصل أبداً وهذا ينطبق على قمتنا هذه.. وأضاف الرئيس األسد
وبالرغم من اآلمال الواقعية وغير املبالغ بها التي يضعها الشعب .. لرغم من الغضب الشعبي لتأخر انعقادهافبا

والذي ال يخفى على أحد والذي يناقض إىل حد .. العربي للقمم العربية والتي تتناسب مع واقعنا العربي الرسمي
فإن انعقاد .. لفة التي واجهتنا يف السنوات املاضيةكبير احلالة الشعبية املوحدة يف جتاوبها مع التحديات اخملت

هذه القمة الطارئة بقي مطلباً شعبياً ملحاً من قبل الغالبية العظمى من املواطنين على امتداد الساحة العربية 
  . والتي نراها اليوم يف أوج تفاعلها وغضبها جتاه قبح إسرائيل جنبا اىل جنب مع الساحات اإلسالمية والدولية

وإذا كان من البديهي ومن الواجب ان نحمل املشاعر نفسها فاحلري بنا كمسؤولين ان نكون .. تابع الرئيس األسدو
  .يف املقدمة وذلك من خالل حتويل هذه املشاعر إىل عمل واتخاذ قرارات تنتج أفعاالً

  احملرقة اإلسرائيلية ستشملنا جميعا كعرب إن مل نخمدها اآلن 

                                                 
 المصدر: http://www.sana.sy/  
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أما اليوم فنتحدث عن خمططات .. لقد كنا يف قمم سابقة نتحدث عن خمططات وضعت. .وأضاف الرئيس األسد
أما اليوم فاحملرقة مل تبدأ فحسب بل هي يف طريقها لالنتقال إىل .. كنا نحذر من االقتراب من دائرة اخلطر.. تطبق

ردنا من اجلماهير العربية عبر والرسائل التي ت.. املراحل التالية والتي ستشملنا جميعاً كعرب أن مل نخمدها اآلن
فهي تختلف عن سابقاتها من الرسائل من خالل .. ردة فعل غير مسبوقة حتتم علينا االستجابة لها بجدية مطلقة

ومن خالل فهم مضمونها الذي يعلن ان مصير غزة هو .. سيروا معنا ال تسايرونا.. قراءة عنوانها الذي يقول لنا
  .وان معركتها هي معركة كل مواطن عربي.. مصيرنا جميعابل هو .. ليس مصير اهلها فقط

   القمة تهدف للوقوف مع غزة وليس للبحث عن تسويات على حسابها

من هنا يأتي مضمون مؤتمرنا اليوم والذي يهدف للوقوف اىل جانب غزة وليس للبحث عن .. وأوضح الرئيس األسد
ومن يحدد املعايير التي تميز بين األوىل والثانية .. هاتسويات على حسابها بهدف إرضاء إسرائيل أو من يقف مع

فهم أصحاب القرار ودورنا هو أن نقف معهم دون تردد يف كل ما يدعم صمودهم ويخفف .. هم أهلها ومقاوموها
  . معاناتهم ويؤدي للحل الذي يضمن امنهم وكرامتهم

على وقوفنا إىل جانب أهلنا يف غزة يف وجه  وإذا كان املنطلق ملا سنقرره اليوم مبنياً.. وقال الرئيس األسد
احملرقة النازية اإلسرائيلية اجلديدة باإلضافة إىل قناعتنا بعدالة القضية الفلسطينية وباحلقوق املشروعة للشعب 

بل بنوعية .. فان هذا ال يكتمل من دون فهمنا جلوهر املشكلة التي ال تكمن فقط يف االحتالل بحد ذاته.. الفلسطيني
يعة العدو الذي نواجهه بناء على عقود من التجارب اخملتلفة معه والتي تراوحت بين احلروب وحماوالت وطب

ورسم .. وكرس استمراره على االغتصاب والتدمير.. فهذا العدو الذي بنى وجوده على اجملازر. السالم الفاشلة
  .هو عدو ال يتحدث سوى لغة الدم.. مستقبله على اإلبادة اجلماعية

كانت بالنسبة ألربابها هي .. لتايل فهو ال يفهم سوى لغة الدم والدماء العربية التي سالت منذ قيام إسرائيلوبا
الوقود الضروري آللتهم يف مراحل قيام الدولة اليهودية الصافية والتي ال يمكن ان تصبح قريبة املنال إال إذا 

وبالتايل فإن ما يحصل يف غزة .. ن يتبقى منهم فيهااكتملت عملية تهجير غير اليهود خارج فلسطين أو إبادة م
وإنما هو حلقة يف .. ولو مل توجد الصواريخ ألوجدوها وأطلقوها لكي يجدوا املبرر.. ليس جمرد رد على صواريخ

سلسلة طويلة تهدف للوصول اىل فلسطين التي تخيلوها أو ادعوها ارضا بدون شعب بعد أن تقوم دول اخرى 
فال يمكن ان ننتج سوى حلول ناقصة .. لذلك فان مل نقرأ األسباب جيداً.. جاد وطن بديل لهمبتوطينهم او باي

  . ومؤقتة أي سريعة االنهيار

لذلك كانت عملية السالم بالنسبة لنا جمرد حماوالت مل تتطور لتصل إىل عملية سالم .. وأضاف الرئيس األسد
والنه ال يمكن لصناع اجلريمة ان يبرعوا يف .. جتاه السالمألن اإلسرائيليين يعانون من رهاب حقيقي .. حقيقية

أي أنهم ال يعيدون احلقوق إال إذا أجبروا .. كما أنه ليس من عادة السارق ان يعيد ما سرقه طوعاً.. صناعة السالم
م الذي فأصبحت مقاومتهم هي الطريق اىل السال.. وهذا هو جوهر املقاومة الذي فهمه املقاومون جيداً.. على ذلك

  . يأتي من خالل عودة احلقوق والتي نستعيدها من عدو ال يفهم سوى لغة القوة

  السالم بدون مقاومة مع عدو غاشم سيؤدي حتما إىل االستسالم

األول يريد السالم .. األول عربي والثاين إسرائيلي.. هنا يكمن الفرق بين املقاومة واإلرهاب.. وتابع الرئيس األسد
وهنا .. األول أجبر على القتال دفاعاً عن حقوقه والثاين بني على القتل واالعتداء على اآلخرين.. حلربوالثاين يريد ا

وكان ... حتديدا يأتي اجلواب واضحاً على التساؤالت حول كيف يمكن ملن يريد أن يحقق السالم أن يدعم املقاومة
ن املقاومة أصبحت عنصراً أساسياً من عناصر لن جنيب فقط بأن نقول إ.. املقصود بهذا السؤال سورية حتديداً

وهنا يكمن الفرق بين ... كيف يمكن ملن يريد حتقيق السالم أال يدعم املقاومة.. بل نرد بجواب معاكس.. السالم
  . فالسالم بدون مقاومة مع عدو غاشم وجمرم سوف يؤدي حتما لالستسالم.. السالم واالستسالم
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هي التي حتدد .. ة السريعة لبعض العناوين التي حتكم الصراع العربي اإلسرائيليهذه الصور.. وقال الرئيس األسد
وما يحصل يف غزة اليوم هو واحد من تفرعاتها .. اجتاهات احللول املمكنة للقضية الكبرى أو لتفرعاتها ونتائجها

ال يخفى على أحد أن  إذ..والتعامل مع النتيجة يفترض التعامل مع السبب من أجل ضمان النجاح.. ومن نتائجها
وكأنها أرادت عبر .. إسرائيل أرادت لعدوانها على غزة أن يكون نقطة فاصلة يف تاريخ صراعها مع العرب

حماوالتها كسر إرادة الفلسطينيين أن تخلق واقعاً جديداً وتاريخاً جديداً تؤرخ معه لألحداث بقبل غزة وبعدها 
خاصة بعد .. اع اجلديدة مع العرب والفلسطينيين التي أوجدتها املقاومةأرادت أن حتقق إجنازاً يغير معادالت الصر

وبعد أن بدأت تنتشر .. وبعد أن اشتد ساعد املقاومة يف فلسطين.. ان حققت املقاومة الوطنية انتصارها يف لبنان
  . ثقافة املقاومة يف وجدان املواطن العربي

ن إسرائيل مل تتعلم من دروس التاريخ وهذا بديهي الن من ال وتابع الرئيس األسد أن ما يبدو جلياً وواضحاً بأ
وهي التي بنت الكثير من خططها وخمططاتها .. ومن ليس له تاريخ ليس له ذاكرة.. يملك االرض ال يملك التاريخ

نظرة األجيال العربية واالحباطات املتكررة كفيلة بتغيير .. على أساس أن الزمن واإلعالم املتصهين ومن معه
  . القادمة جتاه إسرائيل

وبالتايل خضوعهم ألهدافها وتقبلهم ألساليبها وما يعنيه ذلك من تنازل عن األرض والسيادة والكرامة والتحول 
ولكن هل سارت األمور بهذا .. من ثم إىل عبيد يعملون يف خدمة مصاحلها وتنفيذاً لرغباتها عن رضى وقناعة

نالحظ نهضة تدريجية ووعياً متنامياً لدى الشعب .. سريعة لسياق األحداث منذ اغتصاب فلسطين بنظرة.. املنحى
  .وتصميماً أشد لدى األجيال الشابة على عدم الوقوع يف أخطاء البعض ممن سبقهم.. العربي جتاه قضاياه

الشجعان ال يمنح للجبناء فال تهاون وال تساهل ال تنازل وال تخاذل فسالم األقوياء ال يعطى للضعفاء وسالم 
واحلق الذي يغتصب يحرر وهذا يعني بأن الزمن الذي راهنوا عليه خذلهم كما .. والسالم الذي ال يعطى ينتزع

بغض النظر عن حجم التدمير وبغض .. وكما تخذلهم اليوم يف غزة.. خذلتهم آلتهم العسكرية الضخمة يف لبنان
هذه اإلرادة هي التي حولت فكرة التوسع .. فما نقصده هو اإلرادة.. لةفهذا ليس بطو.. النظر عن مقدار اإلجرام

.. اإلسرائيلي الذي يمتد حتى أبعد حذاء جلندي إسرائيلي على األرض إىل انكماش بدأ يف لبنان وتبعه يف غزة
ىل جتذر هي التي عكست فكرة الهجرة عند الفلسطينيين إ.. وهي أي اإلرادة.. والحقا سيكون يف الضفة واجلوالن

  . وثبات يف األرض

.. ولذلك مل يبق خيار أمام اإلسرائيليين سوى اخلضوع للسالم الذي يجب اخلضوع ملتطلباته.. وقال الرئيس األسد
والذي ال يمكن ان يتحقق طاملا بقي عنوان التفاخر يف إسرائيل هو من يلطخ يديه أكثر بدماء العرب وهذا اخليار ال 

لغد حتى نغيره بإرادتنا يف غياب إرادتهم وهذا السالم الكبير يبدأ اليوم من غزة الصغيرة نراه اآلن ولن نراه يف ا
العظيمة بصمودها هذا السالم يبدأ بوقف العدوان الذي يؤسس لوقف إطالق النار .. بمساحتها الكبيرة بمقاومتها

رية يؤدي للموت البطيء وانسحاب القوات الغازية ورفع احلصار الظامل الذي يعتبر بمثابة حرب غير عسك
  . للفلسطينيين ومن يتعرض للموت ال يالم على أي شيء

واستمرت إسرائيل بعمليات االغتيال العلنية والتي أدت .. فقد التزمت املقاومة بالهدنة.. وبالرغم من كل ذلك
ا تروجه اسرائيل ومن الستشهاد حوايل أربعين فلسطينياً خالل األشهر القليلة التي سبقت العدوان وبالتايل فإن م

  . يقف يف صفها حول مسؤولية الطرف الفلسطيني عما يحصل هو كذب صريح طاملا مارسوه وبرعوا به

  إغالق سفارات إسرائيل وقطع أي عالقات معها وتفعيل املقاطعة

تكتمل بعد  وأضاف الرئيس األسد ويف الوقت الراهن هناك عدد من املبادرات التي تقوم بها أكثر من دولة والتي مل
  . بسبب رفض إسرائيل لوقف إطالق النار
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او منع .. والتبرير املعلن هو وقف تهريب السالح ويف تقديري أن أي إنسان يعرف تماماً بأن منع تهريب السالح
هو من مهام الدول فهل هناك دولة فلسطينية موجودة وهل تعترف إسرائيل بها وماهي .. التهريب بشكل عام

جهتنا كدول عربية فبالتوازي مع املبادرات وباإلضافة للدعم اللفظي يجب علينا القيام بعدد من حدودها أما من 
اخلطوات العملية ويف مقدمتها إغالق السفارات اإلسرائيلية فوراً وقطع اي عالقات مباشرة او غير مباشرة مع 

  . إسرائيل باإلضافة لتفعيل أحكام املقاطعة

ية وأعلنت بعد بدء العدوان مباشرة إيقاف مفاوضات السالم غير املباشرة بعد ويف هذا اإلطار فقد قررت سور
  . التشاور مع تركيا إىل أجل غير مسمى

  املبادرة العربية للسالم بحكم امليتة

أما بالنسبة للمبادرة العربية فإننا نعتبرها بحكم امليتة إصالً ألن ظروف إقرارها وما تالها من أحداث دللت على 
ا أمعنا يف تقديم البراهين على رغبتنا اجلادة يف السالم وكلما قدمنا املزيد من التنازالت أمعنت إسرائيل أنه كلم

  . يف غطرستها وجتاهلها حلقوقنا املشروعة

واملبادرة العربية أساساً مبنية على السالم والسالم مل يتحقق وبالتايل هي فعلياً يف الواقع .. وقال الرئيس األسد
ويف الواقع أيضاً أن شارون قتلها منذ اليوم االول بعد اعالننا لهذه املبادرة يف القمة العربية يف .. ةغير موجود

يف اليوم التايل مباشرة قام شارون باجتياح جنين وقتل املئات من الفلسطينيين وكان هذا  2002بيروت عام 
ولكننا أصرينا على أنها حية وبقينا نرسل  الرد هو الرد املباشر وإعالن موت للمبادرة من اجلانب اإلسرائيلي

وكنا دائماً نواجه باملزيد من اإلذالل جتاه مبادرتنا لذلك إذا كنا نطالب بسحبها فهي .. الوفود بعد كل قمة عربية
ما بقي علينا كعرب هو أن ننقل .. واذا كنا نطالب بموتها فهي قتلت من قبل إسرائيل.. مسحوبة من قبل اسرائيل

  . املبادرة من سجل األحياء اىل سجل األمواتسجل هذه 

من جهة أخرى يجب الوقوف اىل جانب اهل غزة واملقاومة فيها رسمياً وشعبياً مادياً ومعنوياً وبكل الوسائل من 
دون استثناء والقيام بكل ما من شأنه دعم صمودهم يف وجه العدوان خاصة فتح املعابر أمام األفراد واملساعدات 

  .وراً كما ندعم فكرة الصندوق إلعادة إعمار غزة مع الدعوة ملؤتمر دويل لهذه الغايةواإلغاثة ف

  فك احلصار عن غزة هو املفتاح الستمرار الصمود

وأضاف الرئيس األسد كما يجب اتخاذ اإلجراءات القانونية حملاسبة إسرائيل على الرغم من عدم ثقتنا بعدالة 
سجل التاريخ بأنهم ليسوا عنصريين فقط بل هم الشكل األخطر من النازية يف ولكن كي ي.. اجلهات الدولية املعنية

العصر احلديث ولكن لنكن صريحين هذه اخلطوات ستبقى ضعيفة مقارنة بما يجب علينا القيام به فغزة ليست 
ية جريحة باحلرب فقط بل باحلصار أيضاً وفك هذا احلصار هو املفتاح الستمرار الصمود وهو املفتاح حلما

  . األطفال من املوت وهو املفتاح لكي تنجح هذه املقترحات بحدها االقصى وليس بحدها األدنى

سورية وقفت مع لبنان املقاوم وانتصرت والفضل للمقاومين أوالً وأخيراً وال ندعيه ألنفسنا لكن وقوف الشقيق اىل 
أما إبقاء احلصار فهو كمن يمنع الهواء جانب شقيقه مؤثر إىل حد كبير فهو الذي يمده بأسباب املنعة والقوة 

والغذاء والدواء عن جريح يقاوم املوت ويمنع اآلخرين من تقديم العون له فهو حصار ظامل لن يغفره الله ولن تغفره 
  . الشعوب

  .. وقال الرئيس األسد

  .. أيها األخوة
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ننا كذلك حاولنا أن نتناسى بان هناك نحن أمة سالم وأخالقنا الوطنية والعربية واإلنسانية بنيت على السالم وأل
مذبحة دير ياسين وكفر قاسم وجنين وقانا األوىل والثانية وغيرها الكثير من اجملازر اإلسرائيلية بحق العرب 

.. وبما اننا اصحاب ذاكرة غنية ألننا أهل التاريخ ومالكو األرض.. ولكن إسرائيل تصر على تذكيرنا بحقيقتها
نتذكر واألهم من ذلك هو أننا سنحرص على أن يتذكر أبناؤنا أيضاً سنخبىء لهم صور  فسنعدهم بأننا سنبقى

اطفال غزة وجروحهم املفتوحة ودماءهم النازفة فوق ألعابهم وسنخبرهم عن الشهداء والثكاىل واألرامل واملعاقين 
ن والسن بالسن والبادىء وسنعلمهم بأن املؤمن القوي خير وأحب اىل الله من املؤمن الضعيف وأن العين بالعي

  . أظلم وأن ما أخذ بالقوة ال يسترد بغير القوة

وسنشرح لهم بأن من يفقد ذاكرة املاضي سيفقد املستقبل وسنعلق على جدران غرفهم لوحة نكتب عليها شعارًا 
    .لكل طفل عربي قادم إىل احلياة يقول له ال تنس ليكبر الطفل ويقول لهم لن أنسى ولن أغفر

وأؤكد لهم بأن ما يقومون به وما يرتكبونه من جرائم حرب لن ينتج لهم سوى اجيال .. الرئيس األسدوأضاف 
عربية قادمة أشد عداء إلسرائيل مناعتها تتطور وإرادتها تتصلب بوتيرة أسرع وبشدة أكثر فتكاً من تطور وقوة 

وهذا .. يقتل يولد مقابله عشرات املقاومينترسانتهم العسكرية وهذا يعني بمعادلة الواقعية بأنه مع كل طفل عربي 
  . يعني أيضاً أنهم يحفرون بأيديهم قبوراً ألبنائهم وأحفادهم

ولكن بعد ذلك لن يكون لهم اخليار يف حتديد نوع .. فلديهم اخليار اليوم ليزرعوا ما يشاؤون للمستقبل خيراً أو شراً
  . ة عندما تنضج ستكون أكبر من البذرة التي أنبتتها بكثيرفلقد زرعوا الدماء ولن يحصدوا غيرها والنبت.. احلصاد

أتوجه بالتحية والشكر ألخي سمو األمير حمد بن خليفة آل ثاين أمير دولة قطر على ما بذله من جهود من أجل 
  . وأتوجه بالشكر لكل من ساهم بها من الرؤساء واملسؤولين العرب واملسلمين.. انعقاد القمة

  .والسالم عليكم
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