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  مؤتمر القمة العربيللرئيس بشار األسد يف كلمة 
  ]مقتطفات[ .21/10/2000، القاهرة

  
  

  [.......]  
املؤسف أنه عندما يحصل ارتباط بين العرب ترتفع الدعوات اإلحباطية اسمحوا يل أن أسميها إحباطية أو   

طيني ال يطلب من هذه القمة إيقاف إراقة تنازلية، بحجة إيقاف إراقة الدماء الفلسطينية أنا أعتقد أن الشعب الفلس
الدماء ألن احلل موجود يستطيع كل مواطن فلسطيني أن يدخل إىل منزله ويختبىء ولن يراق دمهم، يستطيع أن ال 

مل نسمع من أي مناضل فلسطيني يطلب وقف إراقة : يمسك هذا احلجر ويرميه، أن ال يقاوم، وأعتقد أو أقول متأكداً
التي سفكت، مل تسفك لكي نأتي نحن ونوقف هذا السفك بل لكي تدفع إسرائيل الثمن، طبعاً بعض الدماء، الدماء 

احلجج تكون أحياناً هي الواقعية، يجب أن نكون واقعيين كلما نتكلم عن إنسان شوية يقولون له كن واقعياً، أيضًا 
خص يخضع للواقع، وهناك شخص يقرأ لنحدد الواقعية، ونعرف الواقعية أو لنحدد ماذا تعني الواقعية؟ هناك ش

ع بوضوح وبدقة ومن ثم تغيير الواقع، وأنا ال ر الواقع، نحن ندعو لقراءة  الواقالواقع بدقة وهناك شخص يغي
  .أحتدث بكالم نظري

هناك جتربة قديمة ـ حديثة وهي جتربة لبنان، وباإلذن من فخامة الرئيس إميل حلود فهي مل تعد جتربة   
  .[....]ا جتربة عربية، يحق لكل واحد منا أن يتكلم عنها وأن يفخر بها لبنانية ولكنه

وأعتقد أن ما يحصل اآلن يف فلسطين وكأنه رسالة من اإلخوة الفلسطينيين داخل أراضي الضفة وداخل   
  .[....]رسالة بأننا نحن فهمنا الدرس وسنعمل على تغيير الواقع  1948أراضي فلسطين 

وصلنا إليه، أننا أخذنا السالم االستراتيجي وهذا صحيح لكن هذا اخليار مل يكن  أحد أسباب ما[....]   
واضحاً تماماً، عندما نقول خيار السالم االستراتيجي، كلمة خيار تعني بأن هناك خيارات خمتلفة وال تعني فقط 

على سبيل املثال، خيار ، طبعاً هناك ةامنا، أمام أي دولخيار السالم أو خيار احلرب، هناك خيارات خمتلفة أم
خيار الردع االستراتيجي، وخيارات  ، خيار القوة االستراتيجيالسالم االستراتيجي خيار احلرب االستراتيجي

نحن عندما اخترنا خيار السالم االستراتيجي كان بديالً خليار احلرب التي كنا [....] إلخ .. اجتماعية واقتصادية
ر الدفاع على نفكر بأننا سوف نهاجم لنحرر أراضينا ـ هذا صحيح لكن هل يكون خيار السالم بالتخلي عن خيا

العسكرية الناحية  كلم عنالسالم بحاجة إىل قوة، السالم بحاجة إىل ردع وال أت... النقطة الثانية.. األقل، هذا أوالً
فإذن [....] وامل وعناصر خمتلفة ـو عـوامل متعددة والردع أيضاً هـي عـخاطىء، القوة ه لكي ال يفهم البعض بشكل

امنا خيارات خمتلفة بشكل عام سالم ـ حرب ـ قوة ـ ضعف أفضل اخليارات هو السالم مع القوة، يعني سالم ـأم
أسوأ شيء هو سالم مع ضعف أو حرب مع ضعف [....] مع القوة، أي حرب األقوياء  األقوياء، يأتي بعده خيار احلرب

احلرب مع ضعف أو حرب الضعفاء هي خسارة، وسالم الضعفاء هو خسارة، فإذن إذا كنا أخذنا السالم، فليكن 
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وض أو فرض، أمّا ونحن ضعفاء فال نستطيع أن نقول إن هناك خياراً بل هناك فر. سالم القوة أو سالم األقوياء
  .يفرض علينا من اخلارج، أيضاً غياب املشروع القومي

  [.......]  
تمكننا ] التي[ليس املطلوب هو إعالن حرب، وال القرارات االرجتالية إنما املطلوب هو القرارات املدروسة   

م به اآلن وما من االستخدام السليم للطاقات واإلمكانات املتوافرة بشكل يضمن ردع إسرائيل عن تكرار ما تقو
كما يجب أن  تؤمن هذه القرارات دعم صمود إخواننا الصامدين يف األراضي احملتلة [....] قامت به يف املاضي 
تها يف تموله الدول العربية بنسبة مساهمويف هذا السياق نقترح إنشاء صندوق قومي [....] ريثما يتحقق السالم 

املمكن أن ترد إىل هذا الصندوق وحتدد آلية معينة ت التي من رعاموازنة اجلامعة العربية باإلضافة إىل التب
  .لإلشراف على إنفاق األموال

  .ال بد من وقف كل أشكال التعاون مع إسرائيل باإلضافة لتفعيل قرار املقاطعة لها] وأيضاً[....] [  
  [.......]  

  
 

  



 

 
 

  

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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