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  أمام جملس النواب اللبناين  كلمة للرئيس جاك شيراك
  استعداد فرنسا للمساهمة يف يكرر فيها

  ترتيبات أمنية يف اجلنوب اللبناين
  ]مقتطفات[ *.4/4/1996بيروت، 

  
  

  [.......]  
إن . تقفل الباب يف وجه األمل لقد أثبت لبنان أمام العامل أن ست عشرة سنة من الصدام واحملن مل  

نيين بتمهيدهم دروب املستقبل التي سيسلكها املسيحيون واملسلمون لينظموا أمورهم دون أن يفرض طرف اللبنا
فما من مكان أفضل من لبنان لشق طرق املواطنية . إرادته على الطرف اآلخر، إنما يكدسون رأس مال وخبرة

ستحتاجها منطقة الشرق األوسط ما بعد ة، املتسمة باحترام اآلخر واحترام الذات، مواطنية ؤولاجلديدة احلرة املس
  .السالم

سنة حاسمة تبرم فيها اتفاقات سالم بين  1996وترجو أن يكون . وفرنسا مقتنعة بأن السالم قريب  
فعبر السالم العادل والدائم وحده يستعيد لبنان سيادته على أراضيه كاملة، . سورية وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل

  .تحدةوفقاً لقرارات األمم امل
وأعلم أن لديكم تخوفاً من أن يقرر مصير لبنان عبر سالم مصنوع يف مكان آخر، ال يسمح لكم باستعادة   

م كفإن أي سالم ال توافقون عليه موافقة حرة ويتنكر حلقوق. وإنني ال أجهل مبررات هذا القلق. سيادتكم كاملة
ولكن ال تنسوا مع ذلك أن السالم ليس حقاً مكتسباً، بل إنه يتطلب منكم . ن سالماً منقوصاًالكاملة بالسيادة، يكو
  .التزاماً عازماً مستديماً

كونوا على ثقة بأن فرنسا ستكون حاضرة يف كل خطوة خالل األشهر املقبلة، حين يتم التفاوض حول   
  .الشكل الذي سيكون عليه السالم الشامل

إسرائيلي كامل، أن يكون اجليش اللبناين وقوى األمن الداخلي الضمان الوحيد  بعد انسحابوال بد،   
لفرض سلطة الدولة على التراب الوطني كامالً، بحيث يشعر بلدكم كما تشعر إسرائيل والبلدان العربية يف املنطقة، 

وسوف يسمح . سلمي وهي مسؤولية أساسية يتعين على لبنان أن يضطلع بها بنفسه، يف إطار اتفاق. بأمان تام
  .وأنا ال أشك باألمر، للقوات السورية بأن تنسحب، بعد االستتباب التام للسالمالوضع اجلديد، 

وفرنسا مستعدة، إذا ما طلب منها الفريقان املعنيان باألمر ذلك، للمساهمة بضمان حدودكم يف مرحلة   
ال تضمن بشكل كامل مصالح لبنان املشروعة أو وتأكدوا أن فرنسا لن تؤيد إطالقاً أي تسوية سلمية . انتقالية

  .كيانه أو استقالله
  [.......]  
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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  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  
 


