
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  226، ص )1999خريف ( 40، العدد 10المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  كلمة للرئيس إميل حلود
  أمام القمة الثامنة للدول الفرانكوفونية 

  ]مقتطفات[ *.3/9/1999، )كندا(مونكتون 
  

  
].......[  

، يمكــــنكم ســــيداتي ســــادتي فهــــم موقــــف الشــــعب 425يف مواجهــــة هــــذا الواقــــع، ويف انتظــــار تطبيــــق القــــرار 
  .نوب لبنان والبقاع الغربي وحترير أرضهاللبناين الذي استنفر جهوده ملقاومة االحتالل اإلسرائيلي يف ج

إنه يبقى التأكيد أن االنسحاب غير املشروط والكامل للقـوات اإلسـرائيلية مـن لبنـان لـيس كافيـاً إلقامـة  إالّ
  .سالم عادل، شامل ودائم يف الشرق األوسط

  :إن حتقيق هذا الهدف يتطلب اآلتي
ــ  وفــق مبــادئ مــؤتمر  1996تــي وصــلت إليهــا عــام اســتئناف كــل مســارات مفاوضــات الســالم مــن النقطــة الـ
 .مدريد

 .1967 ]يونيو[حزيران  4انسحاب إسرائيل من اجلوالن احملتل كامالً حتى حدود ـ 

 .االعتراف بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصيره وإقامة دولتهـ 

قــى مصــيرهم الجــئ فلســطيني، يب ألــف 400مــن  أكثــرونــذكر هنــا أن لبنــان استضــاف موقتــاً علــى أراضــيه 
  .ووضعهم النهائي وسالمتهم مسؤولية دولية

الناجمـــــة عـــــن أي مشـــــروع لتـــــوطين  األخطـــــارحتـــــذير حـــــول  إلطـــــالقأود اغتنـــــام فرصـــــة وجـــــودي بيـــــنكم 
اللبنـاين  غير املرغوب فيه من الفلسطينيين واملرفوض من كل الشـعب التوطينهذا . الفلسطينيين الالجئين يف لبنان

  .وجميع الطوائف يف لبنان، والذي يشكل عائقاً سياسياً يف وجه أي سالم عادل وشامل يف الشرق األوسط
يف  األخــــذ، مــــن دون إنســــانيةملعاجلــــة مشــــكلة الالجئـــين الفلســــطينيين يف لبنــــان مــــن زاويـــة  ةخطـــوأي  إن

احملافظـة عليـه هـي  نان السـالم مطلبـاً، فـإكـ إذا ألنـهاالعتبار احلجم السياسي للمشكلة، هي خطوة خطيـرة ووهميـة، 
  .األهماملطلب 

 واألمـنتهـدد السـالم  موقوتـة قنبلـةيف لبنان سيشكل للمجموعـة الدوليـة  الفلسطينيينتوطين الالجئين  إن
نــه يتحــتم بالنســبة إىل لبنــان تطبيــق املبــادئ املعتــرف بهــا دوليــاً يف جمــال معاجلــة أيعنــي  األمــرهــذا  إن، اإلقليمــي

  .الالجئين، مع تأكيد حقهم يف العودة مشكلة
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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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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