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  وثائق عربية
  

  أقامه  كلمة للرئيس الياس الهراوي يف حفل عشاء
  يطالب فيها  على شرف الرئيس جاك شيراك

  مؤتمر مدريد للسالم مبادئ واحترام بتطبيق القرارات الدولية
  ]مقتطفات[ *.4/4/1996، )لبنان(بعبدا 

  
  

  [.......]  
تكمال حترير اجلنوب والبقاع الغربي من عند اس لكن لن تطوى احملنة يف صفحة املاضي نهائياً إالّ  

إذا مل تتحرر األجزاء الغالية من أرضنا هناك، ستظل اجلراح مفتوحة، ولن يكتمل تثبيت . االحتالل اإلسرائيلي
  .سيادتنا واستقاللنا

وإذا مل تنسحب إسرائيل انسحاباً كامالً من أرضنا إىل احلدود املعترف بها دولياً، مفسحة يف اجملال   
  .ولة اللبنانية أن تمارس سيادتها الناجزة بواسطة قواتها الذاتية، فلن تطوى صفحة الضحايا ونزف الدماءللد

  .نا على أرضنا وعن أمن أرضنانلتنسحب إسرائيل ونحن املسؤولون عن أم  
، ويجب احترام مبادئ مؤتمر مدريد للسالم 425يجب تطبيق قرارات األمم املتحدة وخصوصاً القرار   

صدق القول العاملي بأننا ساهمنا يف إنقاذ لبنان وأننا نبني السالم اإلقليمي الذي يعيد إىل لبنان وسورية حتى ي
التعاون والتنسيق من أجل انتصار السالم العادل والشامل ومن أجل الذود عن  نهجلبنان وسورية اختارا . حقوقهما

  .حق كل دولة بأمنها وسيادتها واستقاللها
الزم املسارين اللبناين والسوري يف عملية السالم، ولقد أثبتت الوقائع أن ال سالم يف هذا هو معنى ت  

  .املنطقة بال لبنان وسورية أو على حسابهما
  [.......]  
لقد انعقد يف واشنطن أكثر من ثالث عشرة حلقة من املفاوضات بين لبنان وإسرائيل ومل يحصل أي تقدم   

  .على املناورة وعلى اعتماد املقترحات امللغومةبسبب دأب إسرائيل 
  هل تريد إسرائيل من وراء هذه املناورات أن تقضي على إمكاناتنا دون مقابل؟  
هل هذا هو السالم . يطلبون إلينا أن نمنع املقاومة ضد االحتالل فما هو الضمان باستعادة حقوقنا  

  العادل والشامل؟
صادية ويف املقابل نتعرض للغارات اجلوية الضارية ويموت أبناؤنا إىل وقف املقاطعة االقت ينادوننا  

  .يف املعتقالت اإلسرائيلية من غير أي اعتبار حلقوق اإلنسان
ن فرنسا املعتزة باملقاومة التي ساهمت يف حتريرها ال تقبل تعمد البعض عدم التمييز بين املقاومة إ  

  .رس االعتداءات ضد أهلها واإلرهاباملشروعة ضد جيش منظم يحتل أرضنا الوطنية ويما
  .لبنان هو ضد العنف وضد اإلرهاب ولبنان كان ضحية العنف واإلرهاب  
  .ولكن لبنان ال يستسلم الحتالل أرضه وامتهان الكرامة الوطنية  
وال يجوز للمجتمع الدويل أن يبقى عاجزاً عن ممارسة صالحياته يف شأن تطبيق قراراته يف شأن إجبار   

  .على التوقيع على معاهدة مراقبة وعدم انتشار األسلحة النووية إسرائيل
  [.......] 

 

                                                 
 . 5/4/1996، )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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