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  كلمة اجلمهورية اللبنانية يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  تتناول االحتالل اإلسرائيلي ملزارع شبعا

  1559وقرار جملس األمن رقم 
  ]مقتطفات[ .22/9/2004نيويورك، 

  
  

[.......]  
ليمي ووجه وجه إق: لهذا القرار وجهان. املتعلق بلبنان 1559اتخذ جملس األمن يف مطلع هذا الشهر القرار رقم 

فهناك قوات ". بانسحاب جميع القوات األجنبية املتبقية فيه"بالنسبة إىل الوجه اإلقليمي، يطالب القرار . داخلي
، ونحن نطالب معكم باجلالء الفوري لهذه )مزارع شبعا والنقاط الثالث(إسرائيلية ال تزال حتتل جزءاً من أراضيه 

  .القوات
  .إسرائيل عن انتهاكاتها اليومية ألجواء لبنانكما نطالب من هذا املنبر بتوقف 

وهناك أيضاً قوات سورية موجودة يف لبنان بناء على موافقة سلطته الشرعية، وبموجب معاهدات موقعة بين 
لبنان ال . ولبنان يوافق على وجود هذه القوات طاملا أن األوضاع األمنية يف املنطقة تستدعي ذلك. لبنان وسورية
وإذا كان هناك من اختالف بيننا وبينكم بالنسبة إىل هذا . ولو جندي واحد غير لبناين على أرضهيريد أن يبقى 

والتوقيت هو موضوع بحث . الوجه من القرار إالّ إنه اختالف يف مسألة توقيت هذا االنسحاب ال يف مبدأ االنسحاب
  .اإلقليمية كما تراها الدولتانمستمر بين احلكومتين اللبنانية والسورية وعلى ضوء التطورات األمنية 

  .وللبنان موقف مؤيد للمقاومة الوطنية التي لعبت دوراً هاماً يف حترير اجلنوب من االحتالل اإلسرائيلي
[.......]  

وها نحن نقف اليوم إىل جانب املنظمة الدولية يف كفاحها ضد اإلرهاب العاملي بكل أشكاله، وال سيما أن لبنان 
، ومرارة قتل األبرياء، ومرارة اخلطف والتنكيل، وهو لذلك يقدر ما يحدث اليوم يف كل بقاع ذاق مرارة اإلرهاب

كما نقف أيضاً ضد الذين ال يميزون بين . األرض من أعمال إرهابية تخريبية، ويتخذ موقفاً صارماً ضدها
رهاب لتلبسه كل من جاهد وال شك يف أن جهات عديدة تستثمر اإل. اإلرهاب والنضال من أجل التحرر واالستقالل

  .يف سبيل إحقاق حق وطني مسلوب
  .النضال الوطني حق وشرف، أمّا اإلرهاب فجريمة وجبن

فاملنطقة تعيش . استعاد لبنان استقراره وحريته، وهو ليس هنا ليطالب لنفسه بشيء بل للمنطقة التي يعيش فيها
ل السالم فيها ألنها املنظمة الوحيدة التي تتحلى بالشرعية الدولية غلياناً عنيفاً، وتتطلع إىل هذه املنظمة إلحال

  .وتؤمن السالم واالستقرار
  :ومن املنظور اللبناين نطالب املنظمة الدولية بـ

اإلسراع يف حل قضية الشرق األوسط، وذلك من خالل تطبيق قراراتها بانسحاب إسرائيل من األراضي التي : أوالً
. قامة دولة فلسطينية سيدة مستقلة، وإعطاء املهجرين الفلسطينيين حق العودة إىل ديارهم، وإ1967احتلتها سنة 

  .وكلما تأخر احلل املنشود كلما تعقدت األمور وغرق الشرق األوسط يف دوامة العنف واحلروب
لقد عانى .  أبنائهاحتمُّل املنظمة مسؤوليتها كاملة يف تأمين االستقرار يف العراق وإعادة إدارة البالد إىل: ثانياً

الشعب العراقي الكثير من اآلالم، وهو يستحق اآلن دعماً قوياً ومستمراً من اجملموعة الدولية كي يبني لنفسه نظامًا 
  .ديمقراطياً حراً وعادالً

                                                 
  املصدر: http://www.assafir.com  

  .وقد ألقى الكلمة نائب رئيس احلكومة، عصام فارس، يف الدورة التاسعة واخلمسين للجمعية العامة
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على مساعدة منطقة الشرق األوسط، منطقة نشوء األديان السماوية الثالثة، إليجاد نظام إقليمي مستقر مبني : ثالثاً
العدل وحق الشعوب يف تقرير املصير، نظام يحول دون التسابق إىل التسلح وهدر الطاقات، نظام يلتزم جعل الشرق 

  .األوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
تشجيع قيام وتشكيل هيئات مدنية كخطوة أساسية على طريق اإلصالح، إذ ال يمكن أن نضمن قيام أنظمة : رابعاً

فالديمقراطية تقوم على األحزاب السياسية، على . ة مسؤولة من دون هيئات مدنية متعددة ومتنوعةديمقراطي
من دون هذه الهيئات املدنية، يبقى الكالم عن . النقابات، على النوادي والهيئات واجلمعيات اإلنسانية على أنواعها

  .الديمقراطية واإلصالح جمرد كالم ال يمت للواقع بصلة
[.......]  

  



 

 
 

  

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
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