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  اس الهراوي أماميكلمة الرئيس ال

  مؤتمر القمة السادس لدول منظمة املؤتمر اإلسالمي
  ]مقتطفات[ .10/12/1991، دكار

  
  

  [.......]  
  السيد الرئيس،  
ليست قضية اجلنوب مشكلة لبنانية داخلية، بل لبنان يعاين بسببها أعباء املساس بحقه   

مي من قتل لألبرياء واملدنيين، وتدمير للممتلكات يف السيادة واالستقالل، وأهوال التعسف اليو
ونسف للمنازل، حتى بات أهلنا هناك عرضة لالعتداءات املباشرة التي تهدد حياتهم واحلقوق 

  .اإلنسانية األساسية
نركز معكم على اجلنوب ألنه يشكل قضية لبنان املركزية، وقضية نموذجاً حلق دولة   

  .ها على كل أراضيهاعضو يف منظمتكم يف ممارسة سيادت
الذي أصدره جملس األمن منذ أكثر من ثالثة عشر عامًا  425يطالب لبنان بتطبيق القرار   

من اجلنوب والبقاع الغربي، والذي والذي جاء يصون حق لبنان يف وجه اجتياح إسرائيل ألجزاء 
اً إىل ما وراء حدودنا بفعله ُأرسلت القوة الدولية املوقتة لتأكيد انسحاب القوات اإلسرائيلية فور

  .املعترف بها دولياً وتأمين عودة سلطة الدولة اللبنانية يف تلك املنطقة
لقد شقت احلكومة طريقها بعزم على تنفيذ هذا القرار بكل بنوده، ناهجة نهج التنسيق   

  .والتعاضد مع األشقاء، والتشاور مع األصدقاء وحضهم على مؤازرتنا
  :يف هذا اإلطار شارك لبنان يف مؤتمر السالم على أسس ثالثة  
  .أوالً ـ الفصل بين قضية جنوب لبنان وقضية الشرق األوسط  
  .ثانياً ـ التزام ما يجمع عليه األشقاء  
لقد أصر . ثالثاً ـ تيسير أي مسعى دويل إلقرار السالم العادل والشامل والدائم يف املنطقة  

ق الدبلوماسية واالتصاالت مع األشقاء واألصدقاء لوضع حد النتهاك لبنان على سلوك الطر
  .حدودنا وارتكاب املآسي

ونحن على يقين أن ما يهدد . إننا نتطلع إىل مؤتمركم ليساندنا يف استعادة حقنا املقدس  
كياننا وأبناءنا يحرك هممكم واهتمامكم لتوفير الدعم املرجو والضغط املنشود لصون دولة عضو 

كان لبنان إال متضامنًا مع ما و. منظمتكم ى نشك يف حرصكم على سالمتها وعلى دورهايف 
أسرتكم على كل الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والروحية وفقاً لألهداف واملبادىء 

  . التي قامت على أساسها منظمة املؤتمر اإلسالمي
  [.......]  
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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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