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 كلمة للرئيس بشار األسد يف جملس الشعب، 
 بعد أداء القسم الدستوري لوالية ثانية، يؤكد فيها استعداد سورية

للسالم العادل والشامل مع إسرائيل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية    
 ومبدأ األرض يف مقابل السالم

.17/7/2007دمشق،   .]مقتطفات[   
  

 اليوميحداث املأساوية التى تضرب منطقتنا وشعوبنا جزءا من املشهد األباتت .. خوةأيها األ.. خواتأيتها األ
تنفيذ قراراته  رادة اجلدية يفيفتقد لإل بأن اجملتمع الدويل.. وبتنا على قناعة.. العراق وفلسطين ولبنان يفالسيما 

لدرجة جتعل .. يرهن هنالك قوى كبرى تتحكم بمصأل.. مر بحقوقنا وقضاياناولياته عندما يتعلق األؤوحتمل مس
بل جتعل منه جمتمعا من . تضمنته الشرعات الدولية ينفهمه والذ يمثل هذا اجملتمع غير موجود باملعنى الذ

وتقدم  يمور فيه خارج سياقها الطبيعتصور األ.. العالقات العامة القائم على قدر كبير من اخلداع والتضليل
  . على تشويه احلقائق والتشويش على العقول من أجل نسيان احلقوقعالم فيه لة اإلآاملشاريع بصيغة زائفة وتعمل 

 من شروط العدالة واالحترام يفؤسياسة دولية ت فال توجد بالتايل.. يظلل اجلميع ذ ال يوجد جمتمع دويلإو
الدول  حين جلأت بعض يف.. ية العقالنية واملنصفةؤالعامل افتقدت الر الن الدولة الكبرى يف.. العالقات بين الدول

وعلى الرغم من . ليا جتاه املنطقة والعاملآربط سياساتها بسياسة الواليات املتحدة ربطا  إىلوروبية الفاعلة األ
ات متقاربة جتاه بعض ىل تصورإتوصلنا بنتيجتها  يوالت.. أجريناها مع بعض هذه الدول ياحلوارات الكثيرة الت

 يفكار التىل جمموعة األإو.. املنطقة وضاع يفىل حقيقة األإدول وعلى الرغم من تعرف هذه ال.. حداثاملواقف واأل
فكار موضع ىل القدرة على املبادرة لوضع هذه األإال أنها مازالت تفتقد إ.. يجاد حلول لهاإ يمكن أن تساعد يف

من  يء التشياولكن هناك بعض األ.. ء جديديوال يوجد ش.. ياخلطاب املاض مور السياسية يفألا حتدثنا يف. التنفيذ
عندما نقول ال يوجد سياسة دولية تقوم على . السياسة الدولية املوجودة يتفاصيل تدل على ما ه.. املفيد معرفتها

.. اللقاء ويكون مقتنعا تماما ول ويتحدث عن أشياء معينة يفؤمثال يأتينا مس. يفهذا كالم حقيق.. العدالة واالحترام
هم . هو مل يأت للحوار.. ال يهمه احلوار. ه خمتلف الن البيان مكتوب مسبقاعالم ويتحدث باجتاىل اإلإلكنه يخرج 

نهم إولكن عندما يتحدثون ف.. يهم يقتنعون على املستوى الشخص.. نحن نحاورهم. أتوا لنقل رسائل وليس للحوار
خر اجلانب اآل. ءيلشمن دولتهم أو من دولة أخرى أرادت منهم هذا ا.. طلبت منهم يشياء املسبقة التيقولون تلك األ

أنا أريد القدوم .. ليقول يول أجنبؤيأتينا خبر من أكثر من مس. بتنا نسمعه بشكل جديد يالسياسة الدولية الذ يف
استطاع  ييجب أن نقدم له مكاسب ليعود وهو البطل الذ يأ... ىل سورية ماذا سيقدم يلإن أتيت إولكن .. ىل سوريةإ

ال يوجد لدينا . ء نقدمه سوى احلواريىل احلوار وال يوجد لدينا شإتأتون .. ل لهمفنقو. انتزاع املكاسب من سورية
خر بيانا تسمعون من وقت آل. املوجود يوأيضا أعطيكم صورة عن التناقض السياس. حدجوائز ترضية نعطيها أل

لتطلب من سورية  ومن ثم جتتمع جمموعة الدول الثماين.. قضية ما يفمن يطلب من سورية عدم التدخل جمللس األ
خرا كانوا يأتون ليضغطوا ؤولين الذين زارونا من الغرب مؤتفاجأون بأن كل املس. قضية أخرى عدم التدخل يف

نحن قررنا أن نلتزم .. غريب.. فنقول لهم..البيان عكس ما نسمع يف.. تماما عكس ما يحصل.. علينا لنتدخل
.. ذا قلنا لهم نحن ال نريدإ. هم يضغطون علينا. ال نتدخلأرنا نحن قر ...ملاذا أنتم ال تلتزمون بها.. ببياناتكم
ذا املطلوب من سورية أن إف. بأنكم أنتم دولة معرقلة.. عالمإلا االجتماع والحقا يف ويقولون لنا يف.. فسيقولون
 املطلوب أن تلعب دورا لكن ضد مصلحتها وضد مصلحة أصحاب.. هم يعرفون أن سورية لها دور.. تلعب الدور

دولة ضعيفة ملاذا تمارس عليها كل . الوقت ذاته يتهمون سورية بأنها دولة ضعيفة يف. الدول املعنية القضايا يف
فغير .. يعنى بنفخة واحدة من الدول العظمى تصبح على الهامش.. دولة ضعيفة ال أحد يهتم بها... هذه الضغوط

وبنفس الوقت يضغطون .. نقوم بدور ونحن ضعفاء معقول أن نكون دولة ضعيفة وفى الوقت ذاته يطلبون منا أن
حدى إ فأذكر يف. ء مستحيليمور فهذا الشلو أردنا أن جند ربطا منطقيا بين هذه األ. علينا ونحن دولة ضعيفة

سلسلة من املطالب من الواليات املتحدة وفيها حل كل  ولين وأعطاينؤأحد املس أتاين يالعام املاض املرات يف
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من جملس األ ء بشرط أن تعطونا مقعدا دائما يفيال مانع لدى من القيام بهذا الش.. قلت له.. وسطمشاكل الشرق األ
 ننا ال نستطيع أن نطرحها يفلذلك أعطى هذه التفاصيل أل. ننا نحن دولة عظمى ومل نكن نعلم بأننا دولة عظمىأل
فهم ما خلف اخلبر وما .. لفاز أو قراءة اخلبرالت من املشاهدة يف.. ولكن بمعرفة هذه التفاصيل تستطيعون.. عالماإل

عطاء هذه التفاصيل يساعده دائما إف.. ييمتلك الوع يطاملا أن الشعب السور.. وكما قلت قبل قليل. بين السطور
  . نتخذهاي على التواصل مع دولته بالنسبة للمواقف السياسية الت

.. لذلك.. ياستئناف عملية السالم على املسار السور سرائيلإحاديث عن نية خيرة بعض األونة األاآل وأثيرت يف
.. واستعدادنا للسالم العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية.. كد مرة أخرى ثباتنا على مواقفناؤننا نإف

التزامه الصريح والواضح  يسرائيلوفى حال أبدى الطرف اإل.. املنطقة من واالستقرار يفكمقدمة لتحقيق األ
رض مقابل ساس وأقصد األنظم العملية من األ يالذ يساسفنحن مع استئناف التفاوض لتحقيق املبدأ األ..بذلك

سرائيليون أن السالم إلوليتذكر ا..  1967بما يضمن عودة اجلوالن كامال حتى خط الرابع من حزيران لعام .. السالم
وأن كلفته أقل بمئات املرات من كلفة .. ومأكثر جدوى من كل ما عداه من أوضاع ال تد.. يستمر يالذ ياحلقيق

شرحنا . شياءوهذا اخلطاب ظهرت القليل من األ يأيضا بين اخلطاب املاض. االحتالل والعدوان اللذين لن يبقيا
ىل سورية إأتت  ياملزيد من الوفود الت يبعض املستجدات ه. موقفنا من املفاوضات السرية ومازلنا بنفس االجتاه

بأنه يريد  يسرائيلوكانت تأتى أو حتمل معها وساطة من رئيس الوزراء اإل.. نفس املوضوع بهدف احلديث عن
وأغلبهم .. أحدهم بحسب ما قال يل.. احلرب سرائيل حتى يفالء كانوا من عتاة املناصرين إلؤالبعض من ه. السالم

ال  يلك.. الخ.. العرب غير الصهاينةطبعا شرحنا لهم أن اليهود . العامل مريكيين أو من دول أخرى يفمن اليهود األ
سرائيل إكنا ندعم .. ولكن هم من املتحمسين لعملية السالم وقالوا باحلرف الواحد. خذ هذه الكلمة من اخلطابؤت

ء عظيم يقلنا هذا الش. سرائيل سوى السالمإمنين بأنه ال يوجد خيار أمام ؤن مولكن أصبحنا اآل. احلرب حتى يف
فهذا .. سرائيلإلعشرة أشهر بشكل واسع ومكثف ومن جهات كانت مناصرة  تحول منذ حوايلبما أننا نرى هذا ال

 ئنخب يال داع لك.. ذكرتها سابقا يسباب التولكن موقفنا الثابت نحن لسنا مع مفاوضات سرية لأل. ييجابإء يش
 ر ملتبس حول رغبتهم يفوواضح وغي يعالن رسمإسرائيليين ولين اإلؤلكن أوال املطلوب من املس. شيئا عن الشعب

ذا أوال إ. فهذا املوضوع غير مقبول.. يأما أن يقولوا لن نفاوض سورية ويرسلون لنا رسائل بشكل سر. السالم
سرائيل إال يمكن أن ندخل مع . رض كاملةضمانات حول عودة األ..ثانيا تقديم الضمانات. يعالن الواضح واجلداإل

مل تكن موجودة  يوكل جتاربنا معهم أساءت أكثر للثقة الت.. ال نثق بهم ساسباأل. بمفاوضات ال نعرف حول ماذا
دنى ذا املطلوب باحلد األإف. طالقمفاوضاتنا معهم وجتاربنا السياسية ال تطمئن على اإل. ساس قبل السالمباأل

.. ستعود يترض الألنضمن بأن احلديث هو ليس حول ا يلك.. ء مكتوبيتقديم وديعة على طريقة وديعة رابين أو ش
خط الرابع من حزيران على .. نحن نحدد هذا اخلط.. نحن نفاوض على أمور أخرى. رض ستعود كاملةن األأل

  . التسعينيات أيام رابين كما حصل يف.. العالقات.. منيةيتم النقاش حول موضوع الترتيبات األ.. اخلارطة

. سرائيليينوهذا هو املطلوب من املسؤولين اإل. وهكذا انطلقت عملية السالم.. هذا ما قام به رابين.. حوالعلى كل األ
 يأ.. ثالث   أقنية عبر طرف.. وليس مفاوضات مباشرة.. مور فمن املمكن أن يكون هناك أقنيةعندما تظهر هذه األ

هناك .. املرة املاضية كما قلت يف.. املفاوضات ىلإ تيولكن عندما نأ.. ويتم وضع تصور.. طرافطرف من هذه األ
اليوم  ين تبدو غير موجودة ولو أننهذه املتطلبات اآل. معلنة مع وجود راع نزيه  حمادثات مباشرة.. متطلبات

نتمنى أن يكون ما . مريكى حتدث عن رغبتهم أو توجههم للعمل من أجل مؤتمر للسالمصباحا قرأت بأن الرئيس األ
ولكن حتى هذه اللحظة هذا جمرد كالم بالنسبة . نتمنى أن يكون هذا الكالم فعال وليس وهميا. خطأ قلناه سابقا

.. يكان قبل اخلطاب املاض.. موضوع الوساطة.. نفس املوضوع هناك طرف وحيد نثق به جدا أيضا دخل يف. لنا
ثر من قبل هذه اجلهة وهذه الدولة خيرة بدأت االتصاالت أكسابيع األاأل يف   .وواضح يء جديولكن مل يكن هناك ش
أكثر من مرة  أعلن يف يسرائيلوقلنا لهم نفس الكالم خاصة على خلفية أن رئيس الوزراء اإل. حول نفس املوضوع

ولكنه مل يتحدث عن . وهذا كالم عام.. وىلالنقطة األ.. وىلاملرحلة األ ييريد السالم هذه ه يأ. بأنه يريد السالم
يعنى بمعنى .. عالن كلمة أرضإفان مل تكن قادرا على .. لنا كلمة سالم مرتبطة بكلمة أرض نحن بالنسبة. رضاأل

ونحن ننتظر عندما . من خالل وديعة.. ليكن كما فعل رابين.. قلفعلى األ.. سرائيليينرض كاملة أمام اإلعودة األ
 يال لك.. خصا سوريا لتلك الدولةليه هو أن نرسل شإقلنا أبعد حد ممكن أن نذهب . طارهذا اإل تتضح الظروف يف
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هم ربما يقومون بطلب . ذا كانوا يريدون سرعة تواصلإبهذه الدولة الوسيطة  ينما ليلتقإ.. سرائيليينباإل ييلتق
ن كان هناك إلكن نحن بالنسبة لنا لن نقوم بأكثر من ذلك . مورخر ومن هذه األآفندق  ليكون يف يسرائيلإشخص 

سوف .. طارء واضح بهذا اإليذا كان هناك شإلكن . كيف نفكر تتطلعوا مسبقاً يصى لكقأنا أضع احلد األ. ءيش
ء أنا مضطر يأحتدث عنها قلنا لهم منذ البداية عندما يكون هناك ش يهذه اجلهة الت وطبعاً. ينشرحه للشعب السور

فكل .. ون معرفة الشعبعمل من هذا النوع بد ينحن ال نستطيع أن نقوم بأ. أن أقف وأقول للشعب هذا ما يحصل
طبعا تسمعون دائما حتليالت بأن . والحقا سنعطيكم التفاصيل.. ولو باخلطوط العامة.. ء يجب أن يكون معروفايش

هم . سرائيلإهم ال يريدون أن يفاوضوا  يسرائيلأو كما قال رئيس الوزراء اإل.. وطسورية تريد السالم لتخفف الضغ
تعيش على  يهذا العامل بأننا لسنا من الدول الت خرون يفيعرف هو وغيره واآل يجب أن. هدفهم الواليات املتحدة

نحن نعيش على مصاحلنا ونعيش على هذه العالقة القوية بين بعضنا البعض . من هناك ىالتفاتة من هنا أو رض
  . لنا مصلحة مباشرة بعملية السالم. خرآنصل من السالم لهدف  يال نسعى أبدا لك. وعلى حقوقنا

من دنى من األظل عجز قوات االحتالل عن توفير احلد األ يف.. نسانيةإالعراق من ماس وطنية و ن ما نشهده يفإ
 يأن يكون درسا بليغا لكل من يتجاهل حقائق املنطقة أو يعتقد أن االستقرار يمكن أن يتحقق على أيد يينبغ

 يقيق املصاحلة الوطنية على أرضية احلوار الذحت وجندد تأكيدنا على أن مفتاح احلل يكمن يف. جنبيةالقوات األ
سورية نؤكد  ننا يفإ. النسحاب قوات االحتالل يوعلى أساس وضع جدول زمن.. يشارك فيه جميع العراقيين

مل غاية األ ولقد كنا يف. ىل جانبه وتقديم كل عون ممكن لهإحمنته ووقوفنا  يف يتضامننا مع شعبنا العراق
شقاء الفلسطينيين على مشروع ونأمل أن يتم اللقاء بين األ.. وضاع على الساحة الفلسطينيةألليه اإلت آسف ملا واأل
شقاء من أجل وسورية مستعدة للقيام بواجبها وبذل كل جهد ممكن بين األ..يسرائيلمواجهة االحتالل اإل يف يوطن

ومشروعية .. صوابية رؤيتنا.. حداثأللقد أكدت تطورات ا.. خوةأيها األ.. خواتأيتها األ. ىل هذه الغايةإالوصول 
حقاق إلصرارا على املقاومة نهجا وخيارا إلقد جعلتنا أكثر .. وزادتنا تمسكا بنهجنا وثباتا على مبادئنا.. مواقفنا

ىل إوهى مقاومة من أجل أن يستوعب أعداء السالم معانيه ويبادروا .. رض وصيانة الكرامةاحلقوق وعودة األ
ن ما إ. مة وعزتهاألهو الكفيل بضمان مستقبل ا.. قاومة ثقافة وأسلوب حياة للعمل والنضالوالتمسك بامل. تبنيه

يضعنا أمام حتد غير مسبوق .. واالنقسام والفتنة يسآمن صور امل.. يوطننا العرب يفساحات الصراع  يحدث يف
الذى يجمع وال  ينتماء القومتكريس اال وطريق اخلالص هو يف.. مل نتداركه  نإويقرع أجراس اخلطر احمليق بنا 

أساسا  يوالفكر القوم.. عنوان براجمنا وسياساتنا ييجب أن يكون العمل القوم.. من هنا. ويوحد وال يقسم.. يفرق
جيالنا العربية باعتباره عاصما أل.. وعنوانا لتوجهاتنا الثقافية والتربوية.. لوحدتنا اجملتمعية ومناعتنا الذاتية

التزمت واالنغالق وحصنا لها ضد ما يتهددها من أخطار التدخالت اخلارجية  يف نحو مهاواملقبلة من االنحرا
دنى من التضامن املرحلة املاضية كل جهد لتحقيق احلد األ يف.. خوةأيها األ.. لقد بذلنا.. يوعوامل االنقسام الداخل

دناها أن تأتى مواقفنا من خالل شه يوالتطورات الت.. مررنا بها تيخمتلف املنعطفات ال وحاولنا يف يالعرب
ىل موقف إالرؤى والتوجهات للوصول  شقاء العرب وأن نتجاوز الكثير من التباينات يفمشاوراتنا وتنسيقنا مع األ

وسنعمل من أجل أن يكون مؤتمر القمة .. مرحلة للتضامن بين العرب.. تكون املرحلة القادمةي وسنسعى لك. موحد
  .شقاءطة هامة من حمطات التضامن بين األدمشق حم العربية القادم يف

ونحن أمام مرحلة جديدة تتأسس على إجنازات املاضي بقدر ما تتجاوز الثغرات .. أيها اإلخوة.. أيتها األخوات
يحدوين األمل يف أن أحقق .. ونغتني بتجارب األمس بقدر ما تتوقف عند املصاعب والعثرات.. وأوجه القصور فيه

إنني أتطلع إىل . بإرادتنا شروط حتققها ئونهي.. الوطنية التي نرسي بأيدينا أسسها الصاحلةمعكم كل طموحاتنا 
فأرى إىل .. واليوم الذي نعيشه بتحدياته وآماله.. الغد القريب من واقع األمس الذي عشناه بمصاعبه وجناحاته

.. واثقة من نفسها.. ية بشعبها وبعزيمتهأراها قو. بالنماء واالزدهار.. سورية آمنة مطمئنة تنعم باخلير واالستقرار
وأنا .. ويف القلب منها جوالننا الصامد الذي أراه يعود إىل الوطن األم.. واثقة بمشروعها التحرري.. واثقة بخطواتها

على صمودهم جميعاً لعودة اجلوالن .. وأحيي أهلنا الصامدين فيه وأسرانا املناضلين الذين يفتدونه. واثق من ذلك
وهنا ال يسعني إال أن أوجه معكم كل التحية والتقدير إىل أبناء قواتنا . وعلى مواقفهم الوطنية جتاه الوطن.. حمرراً

أولئك الذين يواكبون الشعب مسيرته ويعملون بصمت وعزيمة لالرتقاء بوطنهم .. املسلحة عنوان صمودنا وعزتنا
أيها اإلخوة األعزاء بكل .. نني أتوجه إليكم أيتها األخواتإ. وأمتهم ويسهرون كي ينعم أبناء شعبهم باألمن والكرامة



  166، ص )2007 فيص( 71، العدد 18المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيبرعوثائق 

 

4 
 

سورية األنموذج .. وأدعوكم إىل أن نبذل كل اجلهود لبناء سورية العربية.. بالتحية والتقدير.. بكل حمبتي.. عواطفي
لقد مرّ ف.. وأدعوكم للتفاؤل بالرغم من هذه الظروف. كما هي أنموذج يف ثباتها وصمودها.. بازدهارها وتقدمها

.. وقتلوا العلماء واملقاومين.. وحرقوا املكتبات.. هدموا املساجد والكنائس.. على هذه األمة غُزاة كُثُرْ عبر التاريخ
.. هم مل يتعلموا الدرس.. واليوم يكرر التاريخ نفسه. بلغتنا.. بهويتنا.. بتراثنا..بأمتنا.. ونحن بقينا.. ولكنهم انقرضوا

فها هي الروح النابضة لهذه األمة تتحرك يف كل مكان معلنة أنها موجودة تعيش يف .. أما نحن فتعلمنا دروساً
ونبقى نحن أصحاب وعشاق .. أما هم فسوف ينقرضون مرة أخرى. قلب كل مقاوم وأنها سوف تنتصر رغم األمل

فسأبقى كما  أما أنا. هذه األرض نعيش عليها ونقدس ترابها ونورِّث حبها األبدي لألجيال جيالً بعد جيل
 االله ورض اأشرب معكم من نبع الوطنية والقومية وأتنفس من رض.. أعمل من أجلكم.. عهدتموين واحداً منكم

  .والسالم عليكم. الشعب
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