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  ألعضاءيف حفل استقبال  كلمة للرئيس الياس الهراوي
  بمناسبة السنة اجلديدة السلك الدبلوماسي املعتمدين يف لبنان

  ]مقتطفات[ *.6/1/1997بيروت، 
  

  
  .......][  
  أصحاب السعادة،  
  يستطيع لبنان أن يباهي بأمنه الداخلي،  
غالية التي ال تزال إسرائيل حتتلها يف فمتى يعتز وإياكم باستعادة حقه يف سيادته على األجزاء ال  

  ؟1978اجلنوب والبقاع الغربي منذ 
  .نحن نلتزم الشرعية الدولية وقراراتها  
تطبيق القرارات الدولية ومبدأ األرض يف ونحن نؤمن بالسالم العادل والشامل، السالم الذي يقوم على   

  .مقابل السالم
قابل تتشبث إسرائيل املؤكد نحن ثوابتنا ونهجنا، ويف ولكن ال يتقدم السالم بأن نلتقي كل عام فن  

  .بمواصلة اعتداءاتها اليومية ضد املواطنين واألرزاق واحلقوق وانتهاكها الستقالل لبنان وسيادته ووحدة أراضيه
ال يتقدم السالم ببقاء املعتقلين اللبنانيين يف السجون اإلسرائيلية يعانون أقسى ما ينتهك شرعة حقوق   

  .ان واألعراف الدوليةاإلنس
ال يتقدم السالم باملناورة على السالم من خالل رمي املشاريع واالقتراحات املفخّخة إليهام العامل بعدم   

  .تعثر السالم
 ، هذا القرار الذي أصدره جملس األمن قبل تسعة عشر عاماً وإسرائيل425يتقدم السالم بتطبيق القرار   

تماطل يف تنفيذه، هذا القرار ينص على انسحاب إسرائيل دون قيد أو شرط من األجزاء التي حتتلها حتى احلدود 
املعترف بها دولياً، ويتوىل اجليش اللبناين السهر على األمن هناك بالتعاون مع القوة الدولية املوقتة العاملة يف 

ما يتحملونه ف. إليهاىل دولهم التي ينتمون إوضباطاً وجنوداً، و بالشكر قيادة إليهااجلنوب، هذه القوة التي نتوجه 
  .من تضحيات لصون الشرعية اللبنانية يف اجلنوب يستحق كل االمتنان

  .لقد اخترنا وسورية الشقيقة خيار السالم العادل والشامل  
  .الغربي واجلوالن د السالم فنحن جاهزون للسالم يف مقابل انسحاب إسرائيل من اجلنوب والبقاعفمن يُرِ  
  .د منا االستسالم فلن يجده عندنا ألننا نحن ضد كل ما هو ضد احلق والكرامة والسالمومن يُرِ   
صراعات املنطقة، ولن يكون لبنان ضحية التسوية يف املنطقة ألن مل يستطع أحد أن يجعل لبنان ضحية   

  .سالم املنطقة احلقيقي هو من سالم لبنان
  .......][ 

  

                                                 
 .7/1/1997، )بيروت" (رالنها" *
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