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   يكرر فيها استعداد لبنان وسورية كلمة لرئيس احلكومة اللبنانية، رفيق احلريري،
  يف غضون ثالثة أشهرمع إسرائيل  اتفاق سالم شاملللسير يف 

  ]مقتطفات[ .7/11/1997، بيروت
  

  
  [.......]  
م وتعاون من لقد قطع لبنان شوطاً كبيراً يف استعادة مكانة الثقة التي كان يحتلها يف العامل، بتفهّ  

وقد اشتركتم مشكورين يف املناسبات واملؤتمرات التي عُقدت من أجل دعم . العرب وأصدقائه، وأنتم منهم أشقائه
وكانت لنا، وال تزال، مشاورات مثمرة وإيجابية مع املسؤولين يف حكومتكم، يف شأن كل موضوع نرى فيه . لبنان

ادثاتنا مع الكثير من املسؤولين العامليين وكبار أصحاب القرار وكذلك كانت لقاءاتنا وحم. فائدة ملوقع لبنان
جميعاً حرصهم على دعم لبنان يف عملية إعادة البناء وتأييد حقوقه التي أقرّتها الشرعية الدولية يف  بدواأالذين 

ليه قرار جملس تطبيق القرارات الدولية وتأمين انسحاب إسرائيل حتى احلدود املعترف بها دولياً وفقاً ملا نصّ ع
  .425األمن الدويل رقم 

إنّ ما ينتظره لبنان، من أصدقائه األوروبيين، هو حمل إسرائيل على االنسحاب من أرضنا احملتلة،   
من أوضح املطالب وأعدلها، التي ندعو دول االحتاد األوروبي إىل التزامها دائماً، وهي  هو ومطلبنا املشروع هذا،

  .الدول الصديقة والقريبة املتفهمة لنا ولقضيتنا
لقد سبق أن أعلنّا أكثر من مرة، أننا يف لبنان وسورية، مستعدون للسير يف اتفاق سالم شامل يف غضون   

وما يحصل اليوم، على . دادها االنسحاب من اجلنوب والبقاع الغربي واجلوالنثالثة أشهر، إذا أبدت إسرائيل استع
مرأى من العامل كله، هو الرفض اإلسرائيلي لعملية السالم، وفق ما يقول به القانون الدويل ومنطق الشرعية 

الحتالل وفق ما حقنا املشروع يف مقاومة ا لذلك، نؤكد أمامكم أن رغبتنا يف السالم ال يعادلها إالّ. الدولية
  .عرفتموه وعرفته جميع الدول التي احتُلت أجزاء من أرضها

  [.......]  
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