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  أمام اجلمعية العامة  ،لبناينلوزير اخلارجية ال كلمة
  وعجز  ينتقد فيها األمم املتحدة لألمم املتحدة،

  425جملس األمن عن تنفيذ القرار 
  ]مقتطفات[ .27/9/1994، نيويورك

  
  

  [.......]  
اخلالفات  اليوم، لبنان، بعدما اجتاحت أرضه وشعبه، عواصف الصراعات الدولية واإلقليمية، وأعاصير  

ثبت مرة أُخرى يف تاريخه، أنه قادر على مقاومة التحديات، وأن صيغة العيش أاأليديولوجية الدولية وتداخالتها، 
  .ا يظن، ألنها الوحيدة املمكنة واحملتمةا يعتقد وأصلب ممّاملشترك فيه، أثبت ممّ

ه نوأصدقائه، وبعدما رسخ أمفبعدما تغلب، على حروب اآلخرين على أرضه، بإرادة شعبه ودعم أشقائه   
الداخلي واستقراره، وبعدما فعّل حواره الوطني وأسقط احلواجز بين املناطق والطوائف والقوى، وبعدما باشر بناء 
مؤسساته، وتأهيل بنيته التحتية وإطالق مسيرته السياسية واالقتصادية، ها هو يثبت من جديد، أنه أعرق من أن 

إن سيادته الكاملة على كل أراضيه واستقالله الناجز، لن يستكمال ما دامت أجزاء  إالّ. يمحى وأصلب من أن يلغى
أساسية من أرضه غائبة عن نداء الوطن، وما دامت الدولة مل تتمكن بعد من بسط سيادتها الكاملة، على كل 

غم قرارات األمم املتحدة وما دامت إسرائيل ال تزال حتتل أراضيه، على ر ،أراضيها بواسطة قواتها الشرعية الذاتية
يف املعتقالت اإلسرائيلية، بعيداً عن اهتمام العامل  املتتالية وإرادة اجملموعة الدولية، وما دام لبنانيون يتأملون

  .ومنظماته اإلنسانية التي ال يسمح لها، حتى بزيارتهم، فاجلرح لن يختم، والنزف لن يتوقف
حاصالً والغارات اإلسرائيلية شبه  ن ثمن املساحة الوطنية، ال يزالما دام هذا االحتالل القائم على أكثر م  

اليومية تزرع األرض قنابل وألغاماً ولعباً مفخخة يذهب ضحيتها األطفال، واألعمال اإلجرامية متواصلة ضد 
  .نساء وأوالد يبكون، سيظل صوتهم يقلق الدنيا، أنيناً وغضباً، انتفاضة ومقاومةشعب يرفض الرضوخ و

وتتساقط اجلثث عندنا  وسائل السيطرة على هذا الغضب، من قبل احملتل، فشلت، وال يمر يوم إالّ كل  
وعنده، والدم يروي أرض جنوب لبنان وبقاعه، وكل العبقريات التكنولوجية واحلربية واألمنية تفشل يف التغلب 

  .على شعب طالب بحرية وسيادة واستقالل وسالم
لبناين ينازعون يف السجون اإلسرائيلية، منهم من مات ومنهم من عطب، و ةأكثر من ثالثمئة لبناني  

يسمعون من زنزاناتهم نظرية اسمها حقوق اإلنسان تستأثر بمؤتمراتنا وحمافلنا، وبنشاط منظرينا حول حقوق 
  إىل أي فصيلة ينتمون؟ ومن أي صنف هم؟: النباتات واحليوانات والبيئة، وهم يف السجون يتساءلون

امت اجملموعة الدولية تتعاطى مع مشاكل العامل بمكاييل ومعايير خمتلفة، وقرارات جملس األمن وما د  
الذين يفتقدون إىل  بعض املشاغبين لألمن العاملي ال تزال غير مطبقة، وما دامت الفقرة السابعة ال تخص إالّ 

  .الغطاء، فسنبقى بعيدين عن رسالة األمم املتحدة
، فإذا بمجلس األمن بدالً 425تمام اجملموعة الدولية، وانتظرنا طويالً تطبيق القرار لقد انتظرنا طويالً اه  

عليه معاً حتت عنوان تشجيع  واملعتدى من ذلك يمتنع عن إدانة االعتداءات، وإذا فعل تكون اإلدانة للمعتدي
  .مفاوضات السالم

ألن الرعاية . تبشرنا بالدعوة والرعاية واملضمونفاس. لقد دعينا إىل مؤتمر السالم الذي انعقد يف مدريد  
أتت من جبارين نافذين، وألن املضمون أتى، على أساس سالم عادل وشامل ودائم مبني على مبدأ األرض يف 
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، قبلنا النصيحة بدخول هذه اآللية، ألن من وافق 425و 338و 242مقابل السالم، وعلى تطبيق القرارات الدولية 
  .على املضمون، واملطلوب منا البحث يف اآللية واجلدولة على الدعوة وافق

أشهر منها يف انتظار انتخابات برملانية، وأشهر . حتى اليوم، أكثر من ثالث سنوات انقضت على مدريد  
يف انتظار انتخابات رئاسية، وغيرها يف انتظار جهوزية وضع داخلي، وأُخرى يف انتظار ظروف يعتقد أنها 

  .عض، ومثلها للقيام بمفاوضات جانبية تستهدف عزل البعض واستفراد البعض اآلخرستحصن مواقع الب
حتى شملت تقريباً معظم  لقد تم التنقل خاللها، من مدريد إىل واشنطن وباريس وأوسلو وموسكو،  
ة العاملية، وال نزال نتفاوض على املبادىء األساسية التي كان يفترض أن تكون قد أقرت منذ اللحظالعواصم 

   .األوىل النعقاده
االنسحاب ال يزال يخفي أكثر من  فمبدأ األرض يف مقابل السالم، ال يزال ينتظر مفهوم األرض، ومبدأ

ومبدأ التفاوض على السالم يف مقابل األرض الذي يفترض تكافؤاً يف األوراق . استمرار لالحتالل بأشكال خمتلفة
  .لدى املفاوض العربي ما يفاوض به التفاوضية، يفرغ عبر ضغوط مستمرة، لئال يبقى

  .مطلوب، أن تلغى املقاومة، من دون أي ضمان من حيث التحرير واالنسحاب  
  .أن تلغى املقاطعة من دون أي ضمان من حيث استرجاع احلق ،مطلوب  
  .مطلوب، دخول املفاوضات املتعددة الطرف قبل أن نعلم إذا كان السالم حاصالً وما هو شكله ومضمونه  
  .طلوب، أن نتصافح، ونحتفل، قبل أن نعلم بماذا نحتفلم  
مطلوب، أن نتفهم أوضاع الرأي العام الداخلي، لدى غيرنا، وأن نطمئنه، كأنه ليس لدينا رأي عام مطلوب   

  .إقناعه، وكأنه ليس لدينا من ال يؤمن بهذا السالم وبخيارنا حياله
  .والكيميائي والبكتريولوجيح النووي المن يمتلك الس مطلوب ممن ليس لديه سالح، أن يطمئن  
سالم مشرف وليس سالماً مذنباً، سالم متكافىء وليس سالماً خمتالً، : نعم، لقد دخلنا مفاوضات سالم  

سالم عادل وليس سالماً جمحفاً، سالم شامل وليس سالم حماور، سالم حقيقي وليس سالم احتفاالت، سالم 
عي وليس سالماً مصطنعاً، سالم دائم وليس سالم مراحل، سالم شعوب منصف وليس سالماً ظاملاً، سالم طبي

سالم نفتخر به وليس سالماً نخجل به، سالم وفاء لشهدائنا وليس سالم تنكر للشهادة، سالم . وليس سالم أنظمة
ل عبء يعيد الالجئ وال يكرس جلوءه، سالم يشبع الثائر وليس سالماً يؤججه، سالم نحميه ونستقوي به، سالم يزي

املنطقة عن العامل، سالم يكف عن تصدير الغضب، سالم إنماء وازدهار واستقرار، سالم ينزع أثواب احلداد عن 
  .األرامل

  [.......]  
لن تتوافر لهذا الشرق، حظوظ أكثر جدية من تلك املتوافرة اليوم، ولن يبقى الزمن إىل جانب طالب السالم   

  .يفرز أصحاب رؤيا، كما اعتاد دوماً، وليس جتار مفاوضات وعلماء مناوراتإىل األبد؛ يبقى على هذا الشرق أن 
  



 

 
 

  

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  
 


