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  حديث للرئيس حافظ األسد
  أمام وفد من اجلوالن احملتل

  يؤكد فيه رغبته يف السالم املشرف
  من دون تفريط بحبة رمل من اجلوالن

  *.8/9/1992دمشق، 
  

  :قال السيد الرئيس  
  .إننا نعيش معكم مثلما تعيشون معنا وحماوالت إسرائيل لتثبيط عزائمكم مصيرها الفشل  
  .ة متقدمة وسالحه األقوى هو الوحدة الوطنيةإن شعبنا يعيش حالة وطني  
وحتدث السيد الرئيس عن قرار إسرائيل ضم اجلوالن فقال إن هذا القرار مل يزد من قلقنا   

فاالحتالل هو االحتالل وإسرائيل ليست أول حمتل يحاول ضم أرض الغير بعمل سياسي وبقوانينه 
ائر فرنسية إال إنها خرجت يف النهاية واجلوالن إن اجلز إن فرنسا قالت مدة مئة وثالثين عاماً. هو

  .م فال تبدل شيئاًأما قرارات الض عربياً السوري لن يكون إال سورياً
  :وقال السيد الرئيس  
إننا متفائلون باملستقبل والظروف احمليطة بنا ال تثبط من عزيمتنا فتمسكنا بحقنا   

  .نا تعطينا القوة واألمل والتفاؤلواعتزازنا بماضينا وحرصنا على كرامتنا وثقتنا بشعب
ونحن أمة كبيرة وأراضينا كبيرة واسعة وشعبنا أبي جميد وإمكاناتنا يف الوطن العربي   

  .كبيرة وضخمة وقدراتنا يف جميع امليادين يف تقدم وال شيء يبعث على اليأس
  :وقال السيد الرئيس  
عن أرضها وحقوقها إننا نحارب بإرادتها الوطنية ولن تتنازل  إن سوريا لن تفرط أبداً  

  .بشرف ونهادن بشرف ونسامل بشرف وال شيء يمكن أن يتم على حساب كرامتنا وأرضنا وشعبنا
  :وأضاف السيد الرئيس قائالً  
 مشرفاً نقول إننا نريد السالم وكنا صادقين يف طرحنا واليوم نحن نريد سالماً كنا دائماً  

بحبة رمل من أرض الوطن وال تنازل فيه عن حق من احلقوق  ال تفريط فيه تقبل به شعوبنا سالماً
  .الوطنية والقومية وال تهاون فيه بكرامة األمة

  .السالم احلقيقي. سالم الفرسان. نحن نريد سالم الشجعان  
وإذا وافق اآلخرون على هذا السالم السالم الذي يعيش ويستمر ويضمن مصالح اجلميع   

  .فيمكن أن يتحقق السالم
لن يستطيع إخراج سوريا من  إذا كانت هناك ألعاب ومطبات وكمائن فإن أحداً أما  

  .يف قاموسها مواقفها وثوابتها الوطنية والقومية واالستسالم ليس وارداً
  :وقال السيد الرئيس لإلخوة القادمين من اجلوالن  
جله عبر يف جمدل شمس والقنيطرة يف ظل السالم الذي نعمل من أ نأمل أن نلتقي قريباً  

 .نضالنا السياسي وعبر نضالكم ورفضكم لالحتالل
  

                                                 
 .9/9/1992، )دمشق" (البعث" *
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