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  وثائق عربية
  

  يف  كلمة للرئيس حافظ األسد أمام جملس الشعب
  اليمين  جلسة استثنائية خمصصة لتأدية

  الرئاسية الدستورية لوالية خامسة
  ]مقتطفات[*.11/3/1999دمشق، 

  
    

[.......]  
ف وخو ..هن والضعف واالنقسام والصراعاتإن ما يقلقنا اليوم هو حالة األمة العربية ومعاناتها من الو

وتسعى للسيطرة والهيمنة على الوطن .. وخوف اجلميع من أخطار خارجية تهدد اجلميع.. البعض من البعض اآلخر
  .كله إىل جانب العدوان اإلسرائيلي

مما أتاح للقوى األجنبية سهولة .. لقد جتذرت املصالح القطرية الضيقة وغاب األفق القومي الرحب
  .مما يكاد أن يفقد العرب جميعاً القدرة على النهوض والتقدم.. ر بالعدوانوإلسرائيل سهولة االستمرا.. الهيمنة

[.......]  
تساعد على حتقيق مراجعة .. ومسؤولة.. إين أدعو األشقاء املسؤولين العرب يف كل مكان إىل وقفة شجاعة

لصراع إىل حالة من حالة اينقلنا .. جديد للعالقات العربيةنقدية وموضوعية للوضع العربي بهدف وضع منهج 
  .التعاون والتضامن والتعاضد

[.......]  
ولن يتحقق السالم .. يتكلم البعض عن السالم مع إسرائيل يف الوقت الذي نرفض فيه السالم فيما بيننا

  .إذا حتقق السالم بين العرب أنفسهم إالّ.. مع إسرائيل موضوعياً
[.......]  

على أساس .. جميع اجلهود التي بذلناها وبذلها اجملتمع الدويل إلقامة سالم عادل وشامل يف املنطقةإن 
بسبب السياسات اإلسرائيلية التي رفضت االلتزام بمرجعية السالم وتستمر يف .. مل حتقق أهدافها.. مرجعية مدريد

  .سياسة الضم واالستيطان
وحققنا تقدماً واضحاً باتفاق اجلانبين .. اإلسرائيليلقد أمضينا سنوات من التفاوض مع اجلانب 

 1967] يونيو[هما االنسحاب إىل خطوط الرابع من حزيران .. بمشاركة الواليات املتحدة على موضوعين رئيسين
  .ومبادئ وأهداف الترتيبات األمنية

فاوضات من حيث ألنها رفضت استئناف امل.. غير أن احلكومة اإلسرائيلية احلالية عطلت هذا االتفاق
  .إضافة لرفضها قبول ما تم التوصل إليه مع احلكومة اإلسرائيلية السابقة.. توقفت

ويعيد األراضي احملتلة يف .. أسباب احلروب والتوتر والعداءإن السالم ضرورة للجميع بقدر ما يزيل 
ويضمن للشعب العربي  ..واألراضي اللبنانية احملتلة إىل أصحابها بصورة كاملة.. 1967 ]يونيو[حزيران 

  ]..[...وأي سالم غير هذا هو استسالم لن تقبل به سورية .. الفلسطيني حقوقه الوطنية
[.......]   

  
                                                 

 .12/3/1999، )دمشق" (البعث" *



 

 
 

  

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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