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  وثائق عربية
  

  كلمة للرئيس إميل حلود بمناسبة 
  ذكرى استقالل لبنان

   ]مقتطفات[  .22/11/2001بيروت، 
  

  
  أيها اللبنانيون، 

وشـملت تأثيراتهـا  ]سـبتمبر[أيلـول  11يطل عيد االستقالل هذا العـام يف ظـل أحـداث دوليـة كبيـرة بـدأت يف 
إن اســـتقرارنا اليـــوم هـــو نتيجـــة . داث علـــى لبنـــان واملنطقـــةويتســـاءل الكثيـــرون عـــن انعكـــاس تلـــك األحـــ. العـــامل كلـــه

املتحالفــــة مــــع ســــورية، والداعمــــة : ســــتراتيجيةالســــابقة، وهــــو نتيجــــة خياراتنــــا اال للسياســــة املعتمــــدة يف الســــنوات
للمقاومــة، والرافضــة تقــديم ضــمانات أمنيــة إلســرائيل خــارج إطــار الســالم العــادل والشــامل ومــا مل تخضــع إســرائيل 

ت الشرعية الدولية القاضية بانسحابها من األراضي العربيـة احملتلـة، وحـق العـودة لالجئـين الفلسـطينيين إىل لقرارا
  .أرضهم

.....]..[  
  :، كان موقفنا وال يزال هو اآلتي]سبتمبر[أيلول  11أيها اللبنانيون، منذ اليوم األول، ألحداث 

  سبتمبر[يلول أ 11ندين ما جرى يف ونحن نرفض اإلرهاب بكل أشكاله.[  
     الـذي هـو  نحن نميز بوضوح بين املقاومة املشروعة يف مقاومـة احملتـل وحـق تقريـر املصـير، واإلرهـاب

 .شر ال يستثني أحداً
  إننـا علــى اســتعداد كامــل للتعــاون واملســاهمة يف كـل مســعى حملاربــة اإلرهــاب حتــت مظلــة األمم املتحــدة

 .التي عليها حتديد مفهوم واضح لإلرهاب
 اإلرهابهي حق مشروع ال يدخل يف تصنيف  اإلسرائيلياملقاومات العربية لالحتالل  أننعتبر  إننا. 
 باالحتالل واالغتيال والتهجير : الدولة إرهاب، وتمارس اإلرهابإسرائيل دولة قامت على  أننعتبر  إننا

 .رين عاماًمن عش أكثروتدمير املنازل واملنشآت ورفض قرارات الشرعية الدولية منذ 
 تصـرف عـن ضـرورة معاجلـة  كاالً وأسباباً، وأن معاجلتـه بكـل أشـكاله يجـب أالّشأ لإلرهاب أننعتبر  إننا

 .وجعلها رهينة النزاعات الدولية اإلقليمية األزماتالظلم والالعدالة والتخلي عن معاجلة  أهمهاالتي من  أسبابه
ألحد وخصوصاً يف  يعتبر حتدياً موقفنا ينطلق من حقوقنا املشروعة، وهو موقف يجب أالّ إنأيها اللبنانيون،   

، وسـيظل ]سـبتمبر[أيلـول  11نحن ال نريد أن نتحدى أحداً، ولكن موقفنا هذا كان معلنـاً قبـل أحـداث  .املرحلة الراهنة
  .يف لبنان يينالفلسطينويتحدد مصير الالجئين  اإلسرائيليقائماً ما مل يكتمل االنسحاب 

بـــالعودة إىل املفاوضـــات اســـتناداً إىل  األوســـطقضـــية الشـــرق  حـــل يف اإلســـراعنـــدعو اجملتمـــع الـــدويل إىل  إننـــا  
قـرارات الشـرعية الدوليــة وقـرارات مـؤتمر مدريــد، كـون السـالم العــادل والشـامل هـو الكفيــل بضـمان األمـن واالســتقرار 

  .يف املنطقة كلها
  .....]..[  
ســاتها، وقــد ايف لبنـان يشــهد اســتقراراً متزايــداً رغـم التطــورات الدوليــة وانعك األمنــيون، إن الوضــع أيهـا اللبنــاني  

خــرى كثيــرة، وهــذا مــن شــأنه أن يف دول أُ ىملــا جــرأثبــت هــذا الوضــع مناعتــه وصــالبته بصــورة اســتثنائية وخالفــاً 
وســـياح،  أعمـــالالزائـــرين مـــن رجـــال ، وتكثيـــف حركـــة إليـــهالثقـــة بلبنـــان، واجتـــذاب االســـتثمارات  إعـــادةيشـــجع علـــى 

  .واملساهمة يف حتويل لبنان واحة أمن واستقرار يف املنطقة

                                                 
 "23/11/2001، )بيروت" (النهار.  
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إن . خـذ العبـرة مـن املاضـي يتيحـان لنـا تسـديد خطواتنـا نحـو املسـتقبل، وأاألخطـاءأيها اللبنانيون، إن مراجعـة   
  . الوطن يف حاجة إىل سواعد جميع أبنائه مقيمين ومغتربين

اجلــيش  أبطــالســيما مــنهم يف ســبيل لبنــان، وال ل تشــدنا الــذكرى إىل كــل الشــهداء الــذين ســقطوايف عيــد االســتقال  
  .واملقاومة، الذين، لوال تضحياتهم وصمود أهل اجلنوب، ملا حتققت ملحمة التحرير وزوال االحتالل اللبناين

  .عشتم وعاش لبنان  
 

  



 

 
 

  

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  
 


