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  كلمة لوزير اخلارجية اللبناين، فارس بويز،
  أمام املؤتمر الوزاري األوروبي املتوسطي الثاين

  ]مقتطفات[ .15/4/1997، فاليتا
  

  
  [.......]  
لقد حققنا حتى اآلن يف حوارنا مع االحتاد األوروبي خطوات أساسية حتى وصلنا إىل مرحلة متقدمة من   

طبيعي لوطن كلبنان مارس الديمقراطية منذ أقدم العصور وطبق أعلى درجات اتفاق الشراكة املنشودة، وهذا أمر 
ومارس االقتصاد احلر وشجع املبادرة الفردية والتبادل احلر منذ وُلد  حقوق اإلنسان منذ والدة مفاهيم احلق،

  .التبادل بين شعوب العامل وبشكل ثابت، وتواصل دائم، ال بل أغنى هذه املفاهيم علماً وتطويراً
إن عوائق ال تزال تواجه استكمال ممارسته الكاملة لهذه الشراكة، علينا هنا أن نسطّرها ونستعرضها  إالّ  

  .من أجل جتاوزها
مع حرصنا على استقاللية احلوار املتوسطي األوروبي واللبناين األوروبي عن عملية السالم يف الشرق   

ستوى هذه العملية نتيجة تراجع احلكومة اإلسرائيلية قد أدى األوسط، ال بد من أن نقر بأن التراجع احلاصل على م
  .إىل شبه إجهاض لها

  .إن مبدأ األرض مقابل السالم ومبدأ السالم الشامل لقاء االنسحاب الكامل، يبدوان أنهما قد سقطا لديها  
لتزام إن اال. يبدو أيضاً مرفوضاً لدى إسرائيل 425و 338و 242إن مبدأ تطبيق القرارات الدولية   

  .باالتفاقات املعقودة والضمانات املعطاة قد تم جتاوزه
  .إن التوقف عن سياسة االستيطان كشرط أساسي لبناء السالم قد تم التراجع عنه  
من خالل هذا الواقع املرير، لقد نسفت مبادىء عملية مدريد للسالم برمتها، وكأننا أصبحنا مدعوين إىل   

من أجل إعادة التفاوض حول ما كان قد حتقق وأعلن يف مدريد، وأثناء جوالت العودة سبع سنوات إىل الوراء 
  .املفاوضات التي تبعتها

وعلينا، وعلى هذا املؤتمر، يف نظرته إىل . من هنا، فإن ما يحصل اآلن هو إسقاط ملا تبقى من السالم  
تفسيرات واجتهادات جملال أمام يقع يف فخ عمومية وغموض النداء، فيفسح يف ا السالم يف الشرق األوسط، أالّ 

  .خمتلفة عما ارتضينا به، ساعة التزمنا بعملية السالم
من هنا أيضاً، إن أي نداء أو دعوة يجب أن تؤكد املبادىء املذكورة، وأن تدعو إىل وقف اخملالفات   

  .سالمواالعتداءات على هذه العملية، وذلك بوقف سياسة االستيطان والعدول عن سياسة تغيير أسس ال
إن الدعوة إىل ترسيخ األمن يف هذه املنطقة ال يمكن أن تتم إذا جتاهلت عدم انتساب إسرائيل إىل معاهدة   

احلد من انتشار األسلحة النووية والرضوخ للمراقبة التي تفرضها املعاهدة التي وقعتها والتزمت بها جميع الدول 
مل عاجز عن إقناعها باالنضمام إليها، خاصة وأن ترسانتها احلاضرة هنا، فيما ال تزال إسرائيل ترفضها والعا

  .موجودة يف منطقة معبأة ومشحونة سياسياً وأمنياً وقابلة لالشتعال
بمعزل عن حل لهذه املشكلة وبشكل مستقل عن احللول السياسية  من هنا، إن طرح أي مشروع أمني  

  .تيجة للسياسةسيبقى ناقصاً، ومعدوم اجلدوى ما دام أن األمن ليس سوى ن
إن التطرق إىل حقوق اإلنسان ال يمكن أن يصب فقط على حاالت معزولة، ويتجاهل وجود أكثر من مئتين   

نعم، معتقلون وليسوا سجناء يف معتقالت إسرائيل العسكرية، حيث مل تتسنّ لهم معرفة . وخمسين معتقالً لبنانياً
وال تزال . ع املشروعة، وال حتى املثول أمام حماكم نظاميةالتهمة املوجهة ضدهم، وال اللجوء إىل وسائل الدفا
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جمعيات حقوق اإلنسان ومنظمات األمم املتحدة، وعائالتهم، عاجزة عن تفقدهم، والبعض منهم قد تويف نتيجة 
  .أعضائهم اجلسدية بعض معاملته، فيما آخرون فقدوا

 يزال اجلنوب اللبناين والبقاع الغربي اكتساب األراضي بالقوة، وال ال يمكن االكتفاء بطرح مبدأ عدم  
يرزحان حتت االحتالل، بأبشع أشكاله من دون أن جتد قرارات جملس األمن سبيالً للتطبيق، مما يدك صدقية 

  .قرارات اجملموعة الدولية
ال يمكن طرح مشكلة اإلرهاب يف العامل ولبنان يدين هذه املمارسة، ال بل هو من ضحاياها من دون   

ق ملفاهيمها، بما يميزها عن مقاومة الشعوب املشروعة لالحتالل العسكري األجنبي وممارساته على وصف دقي
أراضيها الوطنية، ساعة تغيب إمكانيات الدولة احملتلة من حترير أراضيها، وساعة تعجز اجملموعة الدولية، عبر 

أسوة بما فعلته يف ظروف مشابهة، جملس األمن، عن استخدام الفصل السابع من شرعيتها، لتطبيق قراراتها، 
وساعة يعم الشعور بأن دوالً هي فوق القانون ومستثناة من تطبيقه نتيجة استفادتها من فيتو بعض أعضاء 

  .جملس األمن، حتى ولو تناقض الفيتو مع سياستها وقناعاتها ونظرتها إىل العدل الدويل
االقتصادي مع إسرائيل بمعزل عن سياستها املتبعة عالقة الدول األوروبية يف امليدان  من هنا، إن تطور  

حيال املبادىء والعناوين األوروبية، وبمعزل عن عدم تطبيقها قرارات الشرعية الدولية، قد يعطي االنطباع 
بمكافأة سياسة حتدي السالم يف املنطقة، يف حين أن تطوير هذه العالقة بشكل يتناسب مع املمارسة السياسية 

  .و الكفيل بإظهار تمسك االحتاد األوروبي بمبادئهاإلسرائيلية ه
  [.......]  

  



 

 
 

  

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
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