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  كلمة لوزير اخلارجية اللبناين، فارس بويز،
  للجمعية العامة لألمم املتحدة 51أمام الدورة الـ 
  ]مقتطفات[ .1/10/1996، نيويورك

  

  
   [.......]  

منذ انطلقت احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة، تم التراجع عن عملية السالم بكاملها، ولو ظهرت عناوين 
يل إىل إطالق بعض الشعارات اإلعالمية الفارغة من أي مضمون وحمتوى، بغية فلقد جلأت حكومة إسرائ. تمويهية

  .إخفاء معامل رفضها للسالم
  .الهدف اإلعالمي التمويهي والتطويقي ومل جند له مضموناً، إالّ" لبنان أوالً"سمعنا   
  .وسمعنا بلقاء رئيسي فلسطين وإسرائيل، فاستثمر الشكل وغاب املضمون  
لرئيس األميركي جمع بعض الفرقاء متابعاً مسؤوليته يف إنقاذ السالم، وغداً ستناور اليوم سيحاول ا  

إسرائيل مستفيدة من املناخ االنتخابي األميركي، لالستمرار يف تفريغ اخلطوات التي تمت، وإلحباط مساعي 
ظاملة، ورغم تغطية الواليات املتحدة التي أيدناها، رغم انطالقها دوماً من مبدأ تفهم إسرائيل، ولو كانت 

  .جتاوزاتها حتت عنوان تطمينها من أجل السالم
  السيد الرئيس،  
إن العودة إىل أساس السالم، كما أُقر يف مدريد، وإن استئناف املفاوضات انطالقاً من النقطة التي كانت   

تشهدها املنطقة لن  وصلت إليها، وإن اإلدراك أن فرصة السالم التي كانت بدأت تتبلور تبقى فرصة تاريخية
بسهولة يف املستقبل، وإن اإلقرار بأن ما تم يف مدريد هو السقف الوحيد املمكن قبوله لدى شعوب املنطقة، هذا ما 

  .يمكن أن ينقذ السالم يف الشرق األوسط إن حصل
لبنان قد حتمل لسنوات طوال ذيول أزمة الشرق األوسط وانعكاساتها عليه، ولقد أدى الضريبة الكبرى، إن   

واليوم عبر اخلطوات الداخلية السياسية واألمنية واإلنمائية واالقتصادية التي حققها، يثبت مرة أُخرى يف تاريخه، 
الوطنية وسيادته الكاملة على أرضه واحترام أنه قادر على مواجهة الصعوبات ومقاومة التحديات، وأن وحدته 
  .استقالله تشكّل حتمية وجود يبقى أصلب مما يعتقد وأثبت مما يظن

. غداً إن أُنقذ السالم سيثبت لبنان أن ثمة أوطاناً تاريخها أكبر من جغرافيتها، ودورها أكبر من حجمها  
اسية من أرضه غائبة حتى اآلن عن نداء جزاء أسساعة يستكمل امتداد سيادته على أراضيه كاملة عبر استعادة أ

إسوة بباقي  425الوطن بفعل االحتالل اإلسرائيلي، وساعة تثبت صدقية األمم املتحدة عبر تطبيق قرارها الرقم 
القرارات يف العامل، وساعة تخلو املعتقالت اإلسرائيلية من املواطنين اللبنانيين املعتقلين فيها خارج إطار احلد 

  .ى حلقوق اإلنسان، عندئذ يختم اجلرح ويتوقف النزفاألدن
  [.......]  

  

                                                 
 "2/10/1996، )بيروت" (النهار . 



 

 
 

  

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
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