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  ان، يف عمّ  كلمة للرئيس إميل حلود يف اجتماع القمة العربية
  حتت  بأن لبنان أيضاً ال يزال القادة ر فيهايذكّ 

  القصاص واحلصار
  ]مقتطفات[  *.27/3/2001ان، عمّ 

  
  

  ].......[  
دل تبنيناها نحن العرب، وتقول بالسالم العا إحداهما: يف منطقتنا اليوم، مفترق طرق بين استراتيجيتين

املستند  األمن، باألمنالثانية، تبنتها إسرائيل، وتقول  واالستراتيجيا. نتيجة لهذا السالمهو  األمنوالشامل، وبأن 
  .إىل القوة، قوة االحتالل والقتل

].......[ 
وحدها مواجهة الواقع بموضوعية هي التي تعطي . اًطعم خبزلغة التباكي والشكوى ال تصلح أمراً وال تُ  إن

بأن  لإلقرارمراجعة شاملة ملسار ما يسمى بالعملية السلمية، نحن بحاجة  إعادةاليوم، نحن بحاجة إىل . ثمارها
خوة، ال توجد عملية سالم، بل توجد خطة نعم أيها األ. اإلسرائيليةهذه العملية غير موجودة أصالً يف احلسابات 

من إسرائيل، فقط أمن إسرائيل، بدءاً من فها أفيما هد ، برعاية دولية معروفة، تتستر بشعار السالم،إسرائيلية أمنية
العربية والشعب  األرضوكل ذلك على حساب . جنوب لبنان، مروراً باجلوالن، وصوالً إىل الضفة الغربية وغزة

نعم كل ذلك على حساب املفهوم الدويل املتعارف عليه للسالم العادل . العربي واحلقوق العربية يف تلك املناطق
  .والشامل

ملية السالم ومفهومها، وبالتايل إىل عهذا الواقع يدعونا إىل ضرورة توحيد الرؤية العربية حيال  إن
 .[....]اتخاذ موقف عربي موحد وواضح 

عربية واضحة، جتسّد هذه الرؤية على املستويات  عونا إىل ضرورة اعتماد استراتيجياهذا الواقع يد نإ
 .[....]واالقتصادية  واألمنيةالدبلوماسية والسياسية والعسكرية 

هذا الواقع يدعونا إىل ضرورة توفير الدعم املطلق ملتطلبات املقاومة والصمود للشعب الفلسطيني يف  إن
يطال الواقع االقتصادي  أنوهو دعم يقتضي . ة، وللبنان وسورية يف مواجهة االحتالل ونتائجهاالنتفاض

 إلضعافيف مواجهة الضغوط الدولية التي نتعرض لها اقتصادياً وسياسياً  واإلنساين واإلنمائيواالجتماعي 
لبنان أيها . دهما حتت احلصارويف هذا اجملال أيضاً ليست الضفة الغربية وغزة وح. املناعة يف مواجهة إسرائيل

وهنا أناشدكم . اإلسرائيلي األمنخدمة  ال يزال حتت القصاص واحلصار بقساوة تفوق االحتالل، ما مل يلبِّ خوةاأل
  .دتها مقاومة لبنان، أن ال تتركوه فريسة اقتصادية لسياسة احلصار والقصاصم الكرامة العربية التي جسّباس

].......[ 
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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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


