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  وزير اخلارجية اللبناين كلمة
  فارس بويز

  .1/11/1991، مدريد
  
  

  السيد الرئيس،  
تنتهي اليوم املرحلة االفتتاحية من مؤتمر مدريد الذي أتيناه بفكر منفتح ورغبة يف   

  .اإلسهام يف إحالل السالم املبني على العدالة والشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدة
الرئيسان بوش  لدى سماعنا الكلمات التي تفضل بها راعيا املؤتمر وكم شعرنا باالرتياح  

باتشوف ملا تضمنته من تكريس للمبادىء األساسية التي يقوم عليها املؤتمر، أال وهي وغور
الغير بالقوة وضمان حقوق الشعوب يف  احترام القانون الدويل وعدم جواز االستيالء على أراضي

أن وفد لبنان استمع باهتمام كلي إىل كلمات سائر األطراف املدعوة  كما. األمن ويف تقرير املصير
  :ويرى إبداء املالحظات التالية. للتفاوض بغية التوصل إىل السالم املنشود

  
كان ال بد منها يف الطريق نحو حتقيق أهدافه، وهي إقامة  إن عقد املؤتمر خطوة أوىلأوالً ـ   

  .تكز على الشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدةسالم عادل ودائم وشامل يف منطقتنا ير
نعتبر ما جاء يف كلمتي الرئيسين بوش وغورباتشوف وال سيما منه ما يتعلق  ثانياً ـ  

  .بإقامة السالم على أساس العدل واإلنصاف أساساً صاحلاً لقيام السالم واالستقرار يف منطقتنا
عة األوروبية تعتبر إسهاماً مشكوراً ومتوازناً يف باسم اجملمو إن الكلمة التي أُلقيت ثالثاً ـ  

اجلهود الصادقة الرامية إىل حتقيق غايات املؤتمر، وقد الحظنا بارتياح تخصيص لبنان بفقرة 
  .425تدعم مطالبته بتنفيذ القرار 

وباالستماع إىل املداخالت التي أُلقيت، برز فارق واضح بين مواقف عربية سعت  رابعاً ـ  
جتاوز األحقاد ورواسب املاضي وإىل فتح صفحة جديدة من العالقات اإلقليمية املبنية  جاهدة إىل

على احلكمة والعقالنية، وموقف إسرائيلي بقي متمسكاً بأفكاره ومقوالته التقليدية التي ثبت 
إن كلمة الوفد اإلسرائيلي مل تكن فقط خالية من . بوضوح تعارضها مع مسيرة السالم يف املنطقة

ن قبول املبادىء التي يقوم عليها املؤتمر بإجماع منظميه واملشاركين اآلخرين فيه، أي إعال
قرارات األمم املتحدة ومبدأ األرض يف مقابل السالم، بل مضت يف املغالطة ويف تبخيس الشرعية 

  .الدولية وميثاق األمم املتحدة وقراراتها
تنا بأن جناح املؤتمر مرهون بتوافر كنا نأمل أن يشاركنا الوفد اإلسرائيلي يف اقتناعا  

إرادة السالم لدى أطرافه جميعاً وبضرورة التعبير الصريح عنها وكذلك باتخاذ تدابير حمددة على 
  .األرض من شأنها إرساء أواصر الثقة

وما زلنا ننتظر من الطرف اإلسرائيلي أن يعلن بوضوح وجود هذه اإلرادة لديه وذلك   
وميثاق األمم املتحدة خصوصاً جلهة حق الشعوب يف  338و 242لقرارين بإعالن التزامه تطبيق ا
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تقرير مصيرها بحيث يكون هذا احلق فعالً يف متناول اجلميع، وال سيما يف الوقت احلاضر، يف 
  .متناول الشعب الفلسطيني

والالفت لالنتباه يف تصريح رئيس وزراء إسرائيل حماولته إلغاء قرارات األمم املتحدة   
مع أن وجود إسرائيل ما كان ليكون لوال قرار جملس األمن بإعطاء اليهود ... شك يف مشروعيتهاوال

  .جزءاً من فلسطين
ثم إذا كان هذا هو موقف إسرائيل من قرارات األمم املتحدة، فما معنى انعقاد هذا املؤتمر   

  ؟338و 242الذي ينعقد على أساس قراري جملس األمن 
طالب لبنان ويكرر اليوم أمامكم إصراره . وطني لبنان وأنتقل اآلن إىل موضوعخامساً ـ   

على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري والكامل وغير املشروط من جميع األراضي اللبنانية تنفيذًا 
رئيس  ن الالفت لالنتباه أن يتحدث، إال إ19/3/1978الصادر يف  425م لقرار جملس األمن الرق

ن السالم وال يقوم بأية خطوة تثبت ذلك، بل على العكس من ذلك تعتدي إسرائيل وفد إسرائيل ع
وهل أن التصعيد اإلسرائيلي يف جنوب لبنان والذي رافق . 425على لبنان وترفض تنفيذ القرار 

  انعقاد هذا املؤتمر هو اجلواب األفضل عن املبادىء واألسس التي ينعقد حتت شعارها هذا املؤتمر؟
الراغب يف السالم والذي أجنز خطوات جبارة يف نهوضه على رغم املصاعب  إن لبنان  

أن يجعل األمن مستتبًا على أرضه كاملة، وخصوصاً يف اجلنوب،  والتحديات، يعلن أمامكم تعهده
وتسحب قواتها إىل ما وراء حدوده الدولية وفقاً ألحكام القانون  425حاملا تنفذ إسرائيل القرار 

ينبغي أن يتم اليوم قبل غد،  425لوفد لبنان من أن يؤكد جمدداً أن تنفيذ القرار  وال بد. الدويل
خصوصاً أن ذلك من شأنه أن يشكل حافزاً إلجناح مؤتمر السالم ومدخالً صاحلًا لتسوية مشاكل 

  .املنطقة
سالمة التفكير يف املستقبل وحماولة التوصل إىل تصور لتنمية  أن نؤكد سادساًونود   
ولكننا نؤكد يف الوقت . ، بحيث تتوافر أسس البناء والعدالة االجتماعية والرفاه االقتصادياملنطقة

نفسه شعورنا بأن التفاوض حول مسائل احلاضر هو أكثر أهمية وجدوى من التفاوض حول 
نهتم أوالً بحاضرنا وننجز االتفاق حوله لنتفرغ بعد ذلك إىل معاجلة املستقبل لمسائل املستقبل، ف

فكيف يمكن النظر يف توزيع املغانم قبل أن نزيل عن كواهلنا عبء املغارم، بحيث . يم شؤونهوتنظ
يتم، توخياً لتعزيز فرصة السالم، إعالن وضع القدس ووقف االستيطان واحترام مبدأ األرض يف 

  .مقابل السالم
 ح باب املفاوضات املتعددة الطرف ينبغي إحراز إجناز ملحوظ يفتفل: من هنا نقول  

  .املفاوضات الثنائية
لى يف كلمة الرد التي ألقاها رئيس الوفد اإلسرائيلي حرص إسرائيل ع إننا نسجلأخيراً،   

ننا نسأل ونتساءل ما يتعلق باألرض اللبنانية، إال إلديها يف  استقالل لبنان وعدم وجود مطامع
واليومي وحتريضها على  اجلنوب والتنكيل الدائم واملستمر عندئذ عن مبرر احتالل إسرائيل أرض

أما استقالل لبنان الذي يبدو كأنه هاجس . أعمال العنف هناك واستفزازها لكرامة أبناء اجلنوب
إسرائيل، يبدأ من اجلنوب وال يكتمل ما دامت أرض اجلنوب ترزح حتت نير االحتالل ومن ثغرة 

خال كل تناقضات املنطقة اجلنوب استطاعت إسرائيل الدخول إىل الساحة الداخلية اللبنانية وإد
وهي تعلم كل العلم أن سوريا دعمت يف لبنان جهود الشرعية يف إعادة بناء . والعامل معها

وعالقة لبنان بسوريا ال تقبل . املؤسسات وترسيخ الوحدة الوطنية وجتريد امليليشيات من السالح
تفاق الطائف املؤيد من تدخل إسرائيل التي حتاول ربط احتاللها بالوجود السوري الذي نظمه ا
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أخيرًا إن حماولة إسرائيل ربط انسحابها بأي . اجملموعة الدولية وعلى رأسها الواليات املتحدة
  .وشكراً. الذي ال يقبل الشروط 425عامل آخر يعني رفضاً واضحاً لتطبيق القرار 

  



 

 
 

  

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  
 


